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ஆசிரியைரப் பற்றி

  

பா. தா�த்ஷா
(1885 - 1969)

தஞ்ைச மாவட்டம், �ம்பேகாணம் தா�க்கா நாச்சியார்ேகாவிைலச்
ேசர்ந்தவர் பா.தா., என அைழக்கப்ப�ம் பா. தா�த்ஷா. பிறந்த� 1885ஆம்
ஆண்�. தமிழக �ஸ்லிம்களிடம் கல்வியறி� மிக�ம் �ைறந்தி�ந்த
காலத்திேலேய B.A. பட்டம் ப�த்�த் ேதறியவர் பா.தா. ம�ைரத் தமிழ்ச்
சங்கம் நடத்திய ேதர்வில் �தலிடத்தில் ேதறித் தங்கப் பதக்கம் பரி� ெபற்ற
இவ�க்� ஆங்கிலத்தி�ம், தமிழி�ம் ஆற்றல் நிைறந்தி�ந்த�.

 



சப் மாஜிஸ்திேரட்டாக அர�ப் பணி �ரிந்�ெகாண்��ந்த பா.தா., கிலாபத்
�ரட்சியின் ேபா�, 1921-இல்   தம� பதவிைய ராஜினாமாச் ெசய்� விட்�,

மார்க்கச் ேசைவேய தம� வாழ்க்ைக என நிர்ணயித்�க் ெகாண்டார்.
1919-இல் �வங்கிய அவர� இஸ்லாமிய ஊழியம் தா�ல் இஸ்லாம் எ�ம்
மாத இதழாய்ப் பரிணpமித்த�. பின்னர் அ� மாதமி��ைற இதழாகி, வார
இதழாகி, வாரமி��ைற இதழாகி, நாளிதழாகி ஏறக்�ைறய 40 வ�டங்கள்
இஸ்லாமிய இதழ்க�ள் மிகச் சிறப்பான ஒன்றாக ெகா�கட்�ப் பறந்த�.

 

�ர்ஆைனத் தமிழ் மக்கள் ெதள்� தமிழில் �ைறயாய்ப் ெபா��ணர்ந்�
கற்க ேவண்�ம் என்ற ஆர்வத்தால் தமிழிேலேய �தன் �ைறயாய் “�ர்ஆன்
மஜீத்” ெபா��ைர�ம் விரி�ைர�ம் எ�த ஆரம்பித்தார். �ய தமிழில்,

நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் ஆதாரப்�ர்வ வரலாற்ைற நாயக மாண்மியம் என
எ�தி ெவளியிட்டார். �தல் நான்� கலீபாக்களின் வரலாற்ைற “�லபாஎ
ராஷீதீன்” என நான்� �த்தகத் ெதா�ப்பாய் எ�தி ெவளியிட்டார். �தன்
�தலாய் சஹீஹ் �காரியிலி�ந்� �றிப்பிட்ட ஹதீஸ்கைள தமிழில்
ெமாழிெபயர்த்� எ�தினார். இப்ப�யாக ஏறக்�ைறய 100 �த்தகங்கள்,

பற்பல கட்�ைரகள் தமிழ் ெமாழியில் எ�தி�ள்ளார்.

1969ஆம் ஆண்�, பிப்ரவரி 24ந் ேததி தம� 84ஆவ� வயதில்
ெசன்ைனயில் மரணமைடந்தார்.

 

 



 

 

 



பதிப்�ைர

அல்ஹாஜ் பா. தா�த்ஷா ஸாஹிப் எ�திய இந்த ெந�ங்கைத 1925 ஆம் ஆண்�
அச்சாகி�ள்ள�. ஜனாப் இ. அப்�ர் ரஹ்மான் அவர்கள் ெசன்ைன கார்�யன் பிரஸில் இைத
அச்சிட்� ெவளியிட்�ள்ளார். இதன் அன்ைறய விைல அணா 4.அதன் பிற� இந்த �ல் ம�பிர�ம்
கண்டதா, ேவ� ஏேத�ம் இதழ்களில் மீள் பிர�ரம் ஆனதா எனத் ெதரியவில்ைல. இலங்ைகையச்
ேசர்ந்த அண்ணன் ஜவாத் மைரக்கார் இந்த �லின் PDF பிரதிைய அ�ப்பி
ைவத்தி�ந்தார்.அவ�க்� என� அன்�ம் நன்றி�ம் உரித்தாவன. அந்த பிரதி அப்ப�ேய
பகிரத்தக்கேத. எனி�ம், சமகால வாசகர்கள் வாசிப்பதற்� ஏற்ப இந்த ஆக்கத்ைத மீள் உ�வாக்கி
PDFவ�வாக்கி�ள்ேளன். இைத அப்ப�ேய நகெல�த்� Print on Demand வைகயில் அச்சிட்�
வினிேயாகம் ெசய்வ� எளி�. 

இந்�ைல தரவிறக்க�ம், பகிர�ம் �� அ�மதி�ண்�. இலாப ேநாக்கமின்றி யார்
ேவண்�மானா�ம் அச்சிட்� ெவளியிடலாம். ஆனால் அைனத்தி�ம் ஆசிரியரின் ெபய�ம்
darulIslamFamily.com வைலத்தள �ட்��ம் �றிப்பிடப்பட ேவண்�ம். 

இேத வைகயில் பா. தா�த்ஷா ஸாஹிப் அவர்களின் இதர �ல்கைள ெவளியி�ம் திட்டம்
உள்ள�. இன்ஷா அல்லாஹ். வாசகர்கள் இதி�ள்ள நிைற-�ைறகைள கீ�ள்ள மின்னஞ்சலில்
பகிர்ந்�ெகாண்டால் இனிவ�ம் ஆக்கங்களில் அவற்ைறக் க�த்தில் ெகாள்ள ���ம். 

எல்லாப் �க�ம் ெப�ைம�ம் அல்லாஹ் ஒ�வ�க்ேக.

 

��த்தீன்
nooruddinahamed@gmail.com 

�சம்பர் 25, 2019
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ஷாபாஸ்கான் என்பவன் வட இந்தியாவி�ள்ள மிகப்ெபரிய நிலச்�வான்தார்க�ள்
ஒ�வனாயி�ந்தான், அவ�ைடய �வாதீனத்தில் ஒ� ெபரிய ஜில்லாவின்
�க்காற்பாகம் வைர இ�ந்� வந்த�. அவ�ைடய நிலங்கைள உ�� சா�ப�
ெசய்� அவ�க்� அதிகமான வரிப்பணத்ைதக் �வித்�க்
ெகா�க்கக்��யவராயி�ந்த இரண்ேடகால் இல�ம் ஜனத்ெதாைகக�க்�ம்
அவேன தைலவனாயி�ந்� வந்தான், அக்��பைடகளின் தைலவிதியான�
ெப�ம்பா�ம் ஷாபாஸ்கானின் ைகயிேலேய இ�ந்� வந்தெதன்� �றலாம்.

அதிகமான ஐ�வரிய�ம் அள� கடந்த அதிகார�ம் தன்னிடம் இ�ந்�
வந்ததனா�ம், நான் ேவ� எவ�க்� ஜவாப் ெசால்லப்ேபாகிேறன்? என்�ம்
ைதரியமி�ந்ததனா�ம் அவன் ஒ�வ�க்�ம் அஞ்சாத ஒ� �ேயச்ைசயான
எேதச்சாதிகாரத்ைத�ைடய இ�மாப்�க்ெகாண்டவனாய்விட்டான். அவ�ைடய
பால்யத்தில் அவன் அந்த எஸ்ட்ேடட்�ல் நடத்தப்பட்� வந்த விதேம அவைன
இன்�ம் ெகா�ைமயான இரக்கமற்றவனாக�ம் ெகா�ரமிக்க
க�னசித்த�ள்ளவனாக�ம் ெசய்�விட்ட�. அவன் எப்ெபா��ம் எதனிடத்�ம்
ெவ�ப்�மிக்கவனாகேவ இ�ந்� வந்தான். ஏெனனின், அவ�ைடய
இளம்பிராயத்தில் ஒ� வ�ஷத்தில் விஜயம் ெசய்த காலரா ேநாயினால் தாக்கப்பட்�
அவ�ைடய தகப்பனார் காலகதியைடந்� ேதக விேயாகமாய் விட்ட பின்னர்
அவ�ைடய ஆஸ்திகைளெயல்லாம் அபகரித்�க்ெகாண்டேதா� அண்ணன்
மகனாகிய ஷாபாஸ்கான் என்�ம் சி�வைன�ம் ெகாைல ெசய்� விடப்பல
�ைற�ம் எத்தனித்� வந்த அப்ப�ப்பட்ட வியவஸ்ைதயில்லாத ெகா�ங்ேகான்
மனத்ைத�ைடய ெகா�ரச் சிறிய தந்ைதயின் கீழ் ஆ�மற்ற அகதியாய்
அதிபால்யத்திேலேய ஆகிவிட்டான்.

சிறிய தந்ைத ெசய்� வந்த எல்லாவிதமான �ழ்ச்சிக�க்�ம் தந்திரங்க�க்�ம்
ெதய்வசங்கல்பத்தினால் தப்பிக்ெகாண்� வந்த ஷாபாஸ்கான் காைளப்ப�வத்ைத
அைடந்த�டன் தன்�ைடய பிதாவின் எஸ்ட்ேடட்ைட அந்தச் சிறிய
தந்ைதயிடமி�ந்� பி�ங்கிவிட ேவண்�ெமன்� தீர்மானம் ெசய்�ெகாண்டான்.

இதற்காகத் தன்�ைடய ெகௗமார அறிவினால் எத்தனிக்கக்��ய �ழ்ச்சிகளின்
மீேத அவன் சார்ந்தி�க்கேநர்ந்த�. தன்ைனப்பழக்�விப்பதற்� ேவ� விதமான
�ைணயில்லாததனா�ம், வியவஸ்ைத ெகட்ட கல் ெநஞ்சனாகிய சிற்றப்ப�டன்



ேபாரா� மல்�க்� நிற்க ேவண்�யி�ந்ததனா�ம் ஷாபாஸ்காேன வியவஸ்ைத
ெகட்டவனாக�ம் கல் ெநஞ்�ள்ளவனாக�ம் சி�வயதிேலேய மாறிவிட்டான்.

ெபாய்க்�ப்ெபாய்�ம், ேகா�க்�க்ேகா�ம், ��ம்�க்�க்��ம்�ம்,
வம்�க்�வம்�மாய்ச்ெசய்� வந்ததனால் ஷாபாஸ்கான் இ�தியில் ஒ� ஜமீன்தாராக
ஆய்விட்டான். அவ�ைடய சிறியதந்ைதேயா ெந�ங்காலம் அ�பவிக்கக்��ய
தீவாந்தரசிக்ைஷைய அைடந்�விட்டான். இப்ப�ப்பட்ட வஞ்சைன�ம் ��ம்
நிைறந்த ேபாராட்டத்தில் ெவற்றி ெபற்� ஜயேபரிைக�டன் ெவளிவந்ததனால்
ஷாபாஸ்கா�ம் ேமாசத்தி�ம் பலாத்காரத்தி�ேம நம்பிக்ைகெகாண்டவனாக
ஆய்விட்டான்.

இவ்வாேற அந்த ஜமீன்தார் இ�ந்� வந்தி�ப்பானாயின் அவ�ைடய
சிற்றப்பைனக்காட்��ம் மகாெகட்டவனாக மாறியி�ப்பான். ஆனால் அவ�ைடய
தீச்ெசயல்கைள மிதப்ப�த்�வதற்காகத் ேதவேலாகமா� ேபான்ற அப்ஸரஸ்திரீ
ஒ�த்தி அவ�க்� மைனவியாக வாய்த்தாள். அம்மா� சிேராமணிைய ஜமீன்தார்
மிக�ம் ஆழமாக ேநசித்� அவள் பால் ேமைத மரியாைதெயல்லாம்
காட்டத்ெதாடங்கினான். இப்�னிதவதியினால் ஜமீன்தாரின் நடவ�க்ைககளில்
அதிகமான மா�தல்கள் ஏற்பட்�விட்டைத அவ�ைடய ��பைடக�ம்
��யானவர்க�ம் அதிசீக்கிரம் ெதரிந்�ெகாண்டார்கள். ஆனால் அந்ேதா!
ெந�நாள் அவர்க�ைடய சந்�ஷ்�யான� நிைலத்தி�ப்பதற்�
அதி�ஷ்டமில்லாமற் ேபாய்விட்ட�. விவாகமாகிப் பத்தாம் மாதத்திேலேய அந்தப்
�ண்ணிய சீலியாகிய மைனவியானவள் ஓர் இளங்�ழந்ைதைய ஈன்� விட்�
ஆண்டவன் ஆைணப்ப� அவ்�ல�க்� ஏகிவிட்டாள், மைனவி இறந்த�க்கத்தின்
ேமலீட்டால் ஜமீன்தார் யா�ட�ம் ேபசமனமில்லாமல் ெமௗன சாகரத்�ள்
�ழ்கிவிட்டான்.

நா�க்�நாள் அவ�ைடய வி�யா�ஞ்சித்தனமான� அதிகமாக வளர்ந்ேதாங்கி
வந்த�, ஆண்டவன் மீதி�ந்த அ�த்�ைண நம்பிக்ைக�ம்ேபாய்,

எஃைகக்காட்��ம் க�ன சித்த�ள்ளவனாக மாறிவிட்டதனால்
அவைனப்பார்த்ேதார், “இவன் மனிதன்தாேனா அல்லேவா!” என்� பரிதபிக்�ம்
ப�யாகக் க�ங்கல்ைலப்ேபால் சைமந்�விட்டான். அதன் பின் எதி�ம்
சந்ேதாஷமில்லாமல் மந்த �த்தி�ைடயவனாய் இரக்கெமன்பதற்ேக ெநஞ்சில்
கிஞ்சித்�ம் இடங்ெகாடாமல் தன்�ைடய �ேயச்சாதிகாரத்ைத மிகக்
ெகா�ைம�டன் தன் ��களின் மீ� ெச�த்தலானான். ெநஞ்சில் கிஞ்சித்�ம்
ஈரமில்லாமலி�ந்ததனால் அவ�ைடய உேலாபிச் ெசல்வமான� ஒன்�க்� ேமல்
ஒன்றாகக்� விந்� வந்த�.



ஜமீன்தாரின் �க்கத்�க்�க் காரண �தமாயி�ந்த அவ�ைடய மைனவியின்
மரணத்தின்ேபா� அம்மா� சிேராமணியின் வயிற்றினின்�ம் ேதான்றியி�ந்த
ஜுைபதா என்�ம் அழகிய சி� �ழந்ைதயின் சமீபத்திலி�க்�ம் ேபா�
மட்�ந்தான் ஷாபாஸ்கானின் �கமான� சிறி� மலர்ந்தி�க்�ம், அப்ெபண்
�ழந்ைத ஒன்றினிடத்� மட்�மல்லாமல் ஜமீன்தா�க்� இவ்�லகில்
ேவெறவ்வைகப்ெபா�ள்களிடத்�ம் பிரிய�ண்டாவதில்ைல, ஜுைபதாவின் தாயார்
வாழ்ந்� வந்த ஒ� வ�ஷ காலத்திற்�ள் தன்�ைடய கணவைன, எவ்வள� நல்ல
விதமாகப் பழக்கி வந்தாேளா அந்த விதமான நற்�ணத்�டன் அந்தப்
�த்திரியினிடத்தில் மட்�ேம அம்மைனவி எதிர்பார்த்தி�ந்ததன்ப�
�கமலர்ச்சி�ட�ம் அகமகிழ்ச்சி�ட�ம் ஷாபாஸ்கான் இ�ந்� வ�வான்.

அவன் ம�ப��ம் மண��த்�க் ெகாள்வதில்ைலெயன்� தீர்மானித்�விட்டான்.

�ழந்ைதயின் நிமித்தமாகமட்�ம் இவ்வா� தனி வாழ்க்ைக �ரிய ேவண்�ெமன்�
அவன் நிைனத்தானில்ைல, ஆனால் தன்�ைடய ெசாந்த நிமித்தமாகேவ அவன்
ம�மணம் �ரிவதில்ைலெயன்� ெவ�த்� வந்தான். ஏெனனின், தன்�ைடய
மைனவியின் தி��றான அகால மரணத்�க்�ப்பின் இவ்�லகில் விவாகம்
�ரிந்�ெகாள்வதனா�ம் உயிர்வாழ்க்ைக ெசய்வதனா�ம் இனி என்ன
�கமி�க்கிறெதன்� மனங்கசந்� ெநாந்� ேபானான். ஆனால் அவ�ைடய
எஸ்ட்ேடட்�ல் இளம் ஜுைபதா�டன் �� விைளயா�வதற்� ஒ�வ�ம்
�ைணயில்லாமற் ேபாய் விட்டனர். எப்ெபா��ம் க�க�த்த �கத்�ட�ம்
கசந்�ேபான மனத்�ட�ம் இ�க்கக்��ய தந்ைதயின் பிரியத்தினால் மட்�ம்
நாெளா� ேமனி�ம் ெபா�ெதா� வண்ண�மாக வளர்ந்�வ�ம் ஜுைபதா�க்�
ஒன்�ம் தி�ப்தியான சந்�ஷ்� உண்டாவதில்ைல. இதனால் ஜமீன்தா�ம் எவ்வா�
தன்�ைடய ஏக�த்திரிக்� மன உல்லாசத்ைத ஊட்�தல் ���ெமன்�ம்
ஆேலாசைன�ள் �ழ்கியி�ந்தான்.

ஒ� நாள் மாைலப்ெபா�தில் ஷாபாஸ்கான் �திைர மீேதறிச் சவாரி ெசய்�
ெகாண்� ேபா�ம் ேபா� அங்ேகாரிடத்தில் கா�லிகள் ஒ� �ட்டத்தினர் வந்�
ேடரா அ�த்தி�ப்பைதக் கண்டான், இவர்கள் ப�க்கிஸ்தானத்�க்�ம்
பாரசீகத்�க்�ம் இைடயி�ள்ள எல்ைலப் பிரேதசங்களிலி�ந்� �றப்பட்� வந்�
இந்தியா ���ம் �ற்றிக் ெகாண்� திரிவார்கள். “பைழயநாணயங்கள்” என்�ம்
ெபாய்ந் நாணயங்கைள�ம் கத்தரிக்ேகால்கைள�ம் கத்திகைள�ம் சிற்சில
சமயங்களில் ெநாண்�க்�திைரகைள�ம் ெகாண்� வந்� விற்பார்கள். ஏமாந்த
இடங்களில் ஜபர்ஜஸ்தாய்ச் சில்லைறத் தி�ட்�க்க�ம் சிலேவைளகளில் ெசய்�



வயி� வளர்ப்பார்கள். இவர்க�க்�க் காவலாய் வ�ம் இந்தியச்
ெசந்தைலப்�லிக�ம் �ரத்தில் நின்� ெகாண்� ேவ�க்ைகதான் பார்ப்பார்கள்.

அன்� மாைலயில் அங்ேக இறங்கியி�ந்த கா�லிகளின் கார்வானில் சில
ெநாண்�த் தட்�வாணி மட்டக்�திைரக�ம், சில காட்ெட�ைமக�ம், சில
ஆ�க�ம், பல நாய்க�ேம காணப்பட்டன, சில ஆண்க�ம், சில ெபண்க�ம்,
சிற்சில �ழந்ைத �ட்�க�ம் அதில் ேசர்ந்தி�ந்தார்கள். அதற்� �ன் இரவில்
அவர்கெளல்ேலா�ம் ஷாபாஸ்கானின் ஜில்லா�க்�ள் வந்� அவ�ைடய ஊ�க்�ச்
சில ைமல்கள் �ரத்தி�ள்ள ேவெறா� கிராமத்தில் தங்கியி�ந்தார்கள்.

ஜமீன்தாரின் வாஸஸ்தானத்திலி�ந்� அவர்கள் தங்கியி�ந்த இடம்
ெந�ந்�ரத்திலில்லாததனால் ஷாபாஸ்கான் சவாரி ெசய்� ெகாண்� ேபா�ம்
ேபா� அவர்க�ைடய �டாரத்தண்ைட வந்�ேசர்ந்தான், அங்ேக அக்கா�லிகள்
பகிரங்க ரஸ்தா�க்க�கி�ள்ள காம்� நிலத்தில் தங்கியி�ந்தார்கள். அங்கி�ந்த
ஆண்க�ம் ெபண்க�ம் வரப்ேபா�ம் இர�க்� ேவண்�ய வசதிகைளத்
தங்க�ைடய ேமாட்டா ேடராவின் கீழ் அைமத்�க் ெகாண்��ந்தார்கள்.

அவ்ேவைளயில் அவர்க�ைடய �ழந்ைதகெளல்ேலா�ம் சிறி� �ரத்தில் நின்�
விைளயா�க்ெகாண்��ந்தார்கள். அக்�ட்டத்திலி�ந்த ஒ� சி� ெபண் மகா
�பவதியாயி�ந்தைத ஷாபாஸ்கான் ேநாட்டமிட்டான். கா�லிகள்
அணிந்�ெகாள்�ம் வழக்கம் ேபால் நீண்ட அங்கிைய�ம் தைரயினின்�ம்
உயர்ந்தி�க்�ம் பாவாைடைய�ம் உ�த்திக்ெகாண்�ம் ஒ� சாட்�ல் ேகாத்த பற்பல
விதமான நாணயங்கைளக் க�த்தில் அணிந்� ெகாண்�ம் நின்றதனால்
அப்ெபண் �ழந்ைதயின் சா�த்திரிகா ல�ணமான� பரி�ர்ண�ள்ளதாய்க்
காணப்பட்ட�. மீைனப்பழித் தகண்�ம், மாைனப் பழித்த பார்ைவ�ம்
மகாவஜீகரத்�டன் ேதான்�ம் ேபா� அப்ெபண்ணின் �ன்��வலினால் ெசவ்விய
ெகாவ்ைவ�த�க�க்�ள்ளி�ந்த மணி�த்�ப்ேபான்ற வரிைசயான பற்க�ம்
பார்ப்ேபா�க்� அதிகப்பிரியத்ைத வ�விக்கக்��யைவயாயி�ந்தன.

ஷாபாஸ்கான் அப்ெபண் �ழந்ைதயின் அழைகக் கண்ட�டன் தன்�ைடய
�திைரயின் க�வாளத்ைத இ�கப்பி�த்�க்ெகாண்� அச்சி�மியின்
�ர்ணச்சந்திரன் ேபான்ற வதனத்ைதேய விடாமல் �ர்ந்� ேநாக்கினான். சில
வினா�க�க்�ள், எட்� வயைதயைடந்தி�க்�ம் தன்�ைடய இளங்�மாரியாகிய
ஜுைபதாவின் வயைதப்ேபான்ற வயைத�ம் அவ்வழைகப்ேபான்ற அழைக�ம்
இந்தக்கா�லிக்கன்னிைகயிடம் கண்� அந்த ஜமீன்தார் தி�க்கிட்டான், உடேன
அப்ெபண்ைணத்தன்�ைடய மாளிைகக்� எவ்வாேற�ம் ெகாண்�ேபாய்ச் ேசர்த்�
விட ேவண்�ெமன்� தீர்மானித்தான். விைளயா�வதற்�த் ேதாழியில்லாமல்



தனிேய கஷ்டப்பட்�க் ெகாண்��ந்த தன்�ைடய ஜுைபதா�க்� இச்சி�மி ஒ�
த�ந்த ேதாழியாயி�க்கக் ��ெமன்� க�தினான். ஆனால் அக்�ழந்ைதக்காக
எவ்வள� ெப�ந்ெதாைகயான பணங்ெகா�ப்பதாயி�ந்த ேபாதி�ம்
அந்தக்கா�லிகள் தங்க�ைடய �மாரிைய விட்�ப்
பிரியச்சம்மதிக்கமாட்டார்கெளன்�ம் ஜமீன்தார் தனக்�ள் எண்ணிக்ெகாண்டான்;

ஆயி�ம் அச்சி�மிைய எப்ப�யாயி�ம் ஜுைபதா�க்�த் �ைணயாகக்ெகாண்�
ேபாய்ச் ேசர்க்கத்தான் ேவண்�ெமன்�ம் எண்ண�ம் மற்ெறா� பக்கம்
�ண்�க்ெகாண்��ந்த�.

கபட�ம் �ழ்ச்சி�ம் கனமாகக் ��ெகாண்�ள்ள அவ�ைடய �ைளயில்
இதற்ெகா� �க்தியான வழி ேதான்றாமற் ேபாகவில்ைல. உடேன தி�ெரன்�
அச்சி�மிையப் பறித்�த் தன்�ைடய �திைர மீ� இ�த்தி அந்த அந்தி
மாைலப்ெபா��க்�ள்ேளேய தன்�ைடய மாளிைகக்� விைரவாகச் ெசன்�
அங்ேக அக்�ழந்ைதைய மைறத்� ைவத்� வி�ம்ப�த்தில் அந்தக்
கா�லிகெளல்ேலா�ம் என் ெசய்யக்��ெமன்� எண்ணினான், ஆனால் அவர்கள்
தன்�ைடய மாளிைக இ�க்�ம் இடத்ைதக் கண்�பி�த்� அங்ேக வந்�
தங்க�ைடய �ழந்ைதையத் ேத�வார்களாயின் அவர்க�க்� ேவண்�ய
அதிகமான திரவியத்ைதக் ெகா�த்� வி�வதாகத் தீர்மானித்தான்.

அப்ெப�ந்ெதாைகயான ஐ�வரியத்ைத அவர்கள் ெபற்�க்ெகாண்ட ேபாதி�ம்
ம�த்�விட்ட ேபாதி�ம் அவர்க�ைடய �ழந்ைதைய மட்�ம் எக்காரணத்ைத
�ன்னிட்�ம் ஒ� ேபா�ம் தி�ப்பிக்ெகா�ப்பதில்ைலெயன்� தீர்மானித்�விட்டான்.

அல்ல� அவர்கள் தன்�ைடய மாளிைகையக் கண்�பி�க்காமற் ேபாய்வி��ம்
தன்�ைடய எஸ்ட்ேடட் ஏெஜண்ட்�கள் �லமாக அப்ெப�ந்ெதாைகயான
பணத்ைத அ�ப்பி, அவர்களிடத்திலி�ந்த ெநாண்�க்�திைரகைள�ம் ெமலிந்த
எ�ைமகைள�ம் ெபாய்யான நாணயங்கைள�ம் வாங்கிக்ெகாண்ேட�ம்
அவர்க�க்� ஒ�விதமான ஆத்மதி�ப்திையச் ெசய்� ைவக்கலாெமன்�
எண்ணினான்.

அந்தக்கா �லிகள் தங்க�ைடய தட்� வாணிக் �திைரகைள�ம் ைதரியமில்லா
எ�ைமகைள�ம் ெபாய்யான நாணயங்கைள�ம் �ரட்டான. ஆபரணங்கைள�ம்
ெகா�த்� இவ்வள� பணம் பறித்�க் ெகாண்ேடாேம என்�ம் மனச்சாந்தி�டன்
காணாமற் ேபானகன்னிைகைய�ம், அதிகமாகத் ேதடாமல் அய��க்�ப்
ேபாய்வி� வார்கெளன்� அந்த ஜமீன்தார் எண்ணினான்; அவர்கள் அவ்வா�
தி�ப்தியைடந்த ேபாதி�ம் அைடயா மற்ேபாயி�ம் ஷாபாஸ் கானின் மனம் மட்�ம்
இப்ப�ப் பட்ட �ழ்ச்சிகளாெலல்லாம் தி�ப்தியைடந்�வி�ம் . அங்ேக விைளயா�க்
ெகாண்��ந்த மற்ைறச் சி�வர் சி�மிகைள விட்� அந்தப் ெபண்ைண மட்�ம்
பிரித்�க் ெகாண்� ேபாவதற்காகப் பிரயத்தனம் ெசய்த ஷாபாஸ்கானின்



சமாதான�ம் தர்க்க�ம் இவ்வாறி�ந்தன. உடேன அவன் அக்�ழந்ைதையப்
�மியினின்�ம் பலாத்காரமாகத்�க்கிெய�த்�த் தன்�ைடய �திைரயின் மீ�
தனக்� �ன்ேன ேஜணத்தில் உட்கார ைவத்�க் ெகாண்� ஜுைபதாவிடம்
ெகாண்� ேபாய்க் காட்�வதற்காக ஷாபாஸ்கான் அதிேவகமாகத் தன்�ைடய
�திைரையத் தட்�விட்டான்.

          இந்தக்கா �லிப்ெபண்ைணத் தன்�ைடய மாளிைகக்�க் ெகாண்�
வந்த�டன் ஜமீன்தார் தன� �க்கியமான �தல் காரியக்காரைன அைழப்பித்�
அவன் வசம் அச்சி�மிைய ஒப்�க்ெகா�த்�த்தன் மாளிைகயில் நில வைறயின்
ஒ� �ைலயில் ெகாண்� ேபாய் ஒளித்� ைவக்�ம் ப�யாகக் கட்டைளயிட்டான்.

இவ்வா� பத்திரப்ப�த்திவிட்�, அதன் பின் கா�லிகளால் கிளப்பப்ப�ம்
கிளர்ச்சிகெளல்லாம் ஒ�வா� அைமதியைடந்த பின்னர் சில தினங்கள் கழித்�
அச்சி�மிைய ஜுைபதாவிடம் காண்பிக்கலாெமன்� எண்ணிக் ெகாண்�
மனத்தி�ப்தி�டன் ப�க்ைகக்�ப் ேபாய்விட்டான்.

அவன் கண்�றங்கியபின் சில நாழிைகக�க்�ள் மாளிைகயின் மதிற்�வ�க்�
ெவளிப்�றத்தில் அதிகமான ஆரவாரம் உண்டானைதக் ேகட்� ஷாபாஸ்கான்
தி�க்கிட்� விழித்தான். சமாசாரம் என்னெவன்� ேகட்ட ேபா� ஒ� . கா�லிக்
�ட்டம் வந்� ெப�ங்�ச்சலிட்� ெவளிவாயிற்கதைவத் தாக்�வதாக
அ�கிலி�ந்தவர்கள் �றினார்கள். தங்களிடமி�ந்த ஏேதா ஓர் ெபண்ைணயாேரா
ஒ�வர் களவா�க் ெகாண்� ேபாய் விட்டதாக�ம், அதனால், அவர்கள்
அக்�ழந்ைதையத் ேத�க் ெகாண்� ஜமீன்தாரின் மாளிைகக்� வந்தி�ப்பதாக�ம்
ஏேதா ஓர் பாைஷயில் அைர�ைறயாகப் ேப�கிறார்கெளன்� மாளிைகயிலி�ந்ேதார்
�றினார்கள் . இைதக் ேகட்ட�டன் ெமய்யாகேவ ஷாபாஸ்கானின் ெமய்யான�
சிறி� சிலிர்த்த�; அவர்கள் எவ்வா� தன்�ைடய மாளிைகயின்
அைடயாளத்ைதக் கண்�பி�த்� வந்� விட்டார்கெளன்� ஆச்சரியமைடந்தான்.

  ஆயி�ம் அந்ேநரத்தில் வந்� அட்டகாசம் ெசய்த அந்தக் கா�லிகைளத்
தன்�ைடய காவற்காரர் களாகியபட்டான்கைளக் ெகாண்� தன� மாளிைகைய
விட்� அதிக �ரம் விரட்�ய�க்கச் ெசால்லாமல், அவர்கைளச் சாந்தமாகச்
சமாதானம் ெசய்ேத ஏமாற்றி விடலா ெமன்� நிைனத்தான் அந்த இ�மாப்�க்
ெகாண்ட ஜமீன்தார்.   அவர்க�டன் வம்� ெசய்யாமல் மிக நல்ல மாதிரியாகேவ
அவர்கைள அதில�வில் தி�ப்தி�டன் தி�ம்பிச் ெசல்�ம் ப� ெசய்�
விடலாெமன்�ம் தீர்மானித்�க் ெகாண்டான்.

உடேன அந்தக் கா�லிகைளெயல்லாம் உள்ேள வரவைழத்�த் தனக்ெகான்�ம்
அப்ெபண்ணின் விஷயம் ெதரியாெதன்� �றி, “எனக்� உங்க�ைடய கா�லிப்



ெபண்ணால் என்ன பிரேயாஜனம் உண்டாகப் ேபாகிற�?” என்� மிக
நிதானத்�ட�ம் அைமதி�ட�ம் அவர்க�டன் வாதா�னான். எனி�ம் அந்தக்
கா�லிகள் தங்க�ைடய �ழந்ைதைய அந்த ஜமீன்தாேர �க்கிக் ெகாண்�
வந்�விட்டாெனன்� அதிக பலமாகச் சந்ேதகித்தி�ந்த ப�யால் அம்மாளிைகயின்
அைறக் கத�கைளெயல்லாம் திறந்� ஒவ்ெவா� �ைல ��க்கி�ம் தாங்கள்
�யேம ேத�ப் பார்த்தாலல்லாமல் தங்க�க்ெகான்�ம் தி�ப்தி�ண்டாகாெதன்�
�ச்சலிட்டார்கள். அவர்க�ைடய சந்ேதகத்ைதக் கண்� ஜமீன்தா�க்� ஆத்திரம்
உண்டான ேபாதி�ம் அவர்க�ைடய �சலின் �ன் அவனால் ஒன்�ம்
ெசய்யக்�டவில்ைல. தன்�ைடய மாளிைகக்கப்பால் அவர்கைளெயல்லாம்
பிடரிையப் பி�த்�த்தள்ளிவிடலாெமன்�ம் ஒ� சமயம் தீர்மானஞ்ெசய்தான்.

இதற்ெகல்லாம் அந்தக்கா�லிகள் பயந்� விடவில்ைல, உடேன அவைன
ெநட்�த்தள்ளிவிட்� அக்கா�லிகள் அைனவ�ம் அம்மாளிைகயின் உட்�றெமல்லாம்
ேதனீக்கைளப்ேபால் நிரம்பி ெமாய்க்க ஆரம்பித்�விட்டனர், மாளிைகையச் �ற்றிச்
�ற்றிப்பார்த்தனர், உட்�றெமல்லாம் �ைழந்� �ைழந்� பார்த்தனர்,
�ைல��க்ெகல்லாம் தடவித்தடவிப் பார்த்தனர். அவர்க�ைடய
மனத்�ணிைவ�ம் வீராேவசத்ைத�ம் கண்� ஷாபாஸ்கானின் மனமான� அதிகம்
�ழம்பிவிட்ட�. ஆயி�ம் அவர்க�ைடய ெபண்ைண மட்�ம் தி�ப்பிக் ெகா�க்க
ஜமீன்தார் ெகாஞ்ச�ம் இைசயவில்ைல. அவ�ைடய திவான்கானா, கச்ேசரி,
ேமல்மா�, கீழ்மா� �தலிய இடங்கைள�ம், அவ�ைடய ேவைலக்காரர்கள்
வசிக்�ம் ஒவ்ேவார் இடத்ைத�ம், இன்�ம் அவன� மகைத�வரியமான
ெப�ைமையக் காண்பிப்பதற்�ரிய அைரடஜன் யாைனகள் கட்டப்பட்��ந்த
யாைனக்ெகாட்ட�ைய�ம் ேத�விட்� அந்தக்கா�லிகள் தி�ம்பிவ�ம் ேபா�
ஷாபாஸ்கான் அவர்கைளக் �ப்பிட்�த் தன்�ைடய ஜனானாவின் கத�கைள�ம்
திறந்�வி�வதா�ம், அவர்க�ைடய ெபண்கைளேய தன்�ைடய அந்தப்�ரத்�க்�
அைழத்�க்ெகாண்� ேபாவதா�ம், அங்ேக�ம் அம்மாதர்கள்
அக்�ழந்ைதயி�க்கிறேதாெவன்� நன்றாகத் ேத�ப்பார்த்�க்ெகாள்�ம் ெபா�ட்�
அ�மதி ெகா�ப்பதா�ம் �றினான்.

இவ்வாெறல்லாம் எங்ெகங்�ம் ேத��ம் அங்கி�ந்ெதல்லாம் அக்�ழந்ைத
அகப்படவில்ைல. சாதாரணமான இடங்களில் மட்�ம் அவர்கள்
ேத�னார்கேளயல்லாமல் அந்தமாளிைகக்�ள் �மியின் கீழ்ச்�ரங்கமாகச்
ெசய்யப்பட்��க்�ம் நிலவைறெயான்� இ�ப்பைத ஒ� சிறி�ம் அவர்கள்
அறியமாட்டார்கள். மாளிைக ���ம் ேத�ப்பார்த்�ம் மகைளக் காணாததால்
அந்தக்கா�லிகள் இன்�ம் க�ைமயாக ஜமீன்தாைரத் ெதாந்தைர ெசய்ய
ஆரம்பித்தனர். நயமாகக் ேகட்டதற்ெகல்லாம் ஷாபாஸ்கான் இணங்கிவராததனால்
பிற� பய��த்தாட்ட�ம் ெதாடங்கினர்; அவர்க�ைடய தீரமான ெதானிக்�த்



த�ந்தாற்ேபால் அன்னாரின் ெசக்கச் சிவந்த கண்களினின்�ம் ேகாபக்�றியின்
அனற்ெபாரியான� சிதறிச்சிந்த ஆரம்பித்த�; அதனா�ம் ஒன்�ம் பயன்
விைளயாததால் அந்தக்கா�லிகள் தங்க�ைடய சி�மிக்காகப்பணம்
ேவண்�மாயி�ம் எவ்வளேவ�ம் அந்த ஜமீன்தா�க்�க் ெகா�ப்பதாக�ம்
வாக்��தி �றினார்கள், தாங்கள் பணங்ெகா�ப்பதாக�ம் �திைரகைளக்
ெகா�ப்பதாக�ம் எ�ைமகைளக் ெகா�ப்பதாக�ம் இன்�ம் தங்கள் பா�ள்ள
எைத ேவண்�மாயி�ம் அைத எல்லாம் ெகா�ப்பதாக�ம் வாக்��தி
�றித்தங்க�ைடய ஷீரீைன மட்�ம் தி�ப்பிக் ெகா�த்� வி�ம்ப� ெகஞ்சிக்
ேகட்�க்ெகாண்டார்கள். ஆனால் ஷாபாஸ்காேனா சற்�ம் மனமிரங்காமல் ஒேர
பி�வாத�ள்ளவனாய் இ�ந்தான்.

கா�லிகள் ஏைழகளாயி�ந்த ேபாதி�ம் அதிகமான மமைத நிைறந்தவர்கள்,

ஆயி�ம் அவ்ேவைளயில் தங்க�ைடய ஷீரீன் மீதி�ந்த வாஞ்ைசயினால்
அவ்வள� �ரம் ஷபாஸ்கானிடம் மன்றா�க் ெகஞ்சிக்ேகட்டார்கள். என்ன
ெசால்லி�ம் ஜமீன்தாரின் மனம் இளகவில்ைல; அவன் தனக்ெகான்�ம்
ெதரியாெதன்ேற ெசால்லிவந்தான். மாைலயில் விைளயா�க்ெகாண்��ந்த மகைள
உயி�டன் பறிக்கக்ெகா�த்த ஷீரீனின் தாயார் தைரயில் வி�ந்� �ரண்�
அலறிக்ெகாண்��ந்த பரிதாபகரமானதன்ைம�ம், கல் ெநஞ்சனாகிய
ஷாபாஸ்காைனத் தவிர்த்� மற்ெறல்ேலா�ைடய மனங்கைள�ம் கலங்கச்ெசய்�
அன்னாரின் கண்களினின்�ம் ேசாகபாஷ்பத்ைதத் தாைரதாைரயாகச் ெசாரித்�க்
ெகாண்��ந்த�. ஆனால் அதற்�மாறாக அந்தத்தாயின் �க்�ரலால் ஜமீன்தாரின்
ஆத்திரமான� அதிகப்பட்� வந்த�, உடேன அந்தக்கா�லிகெளல்ேலாைர�ம்
காம்ப்ப�ண்�க்� ெவளிேய தள்ளிக் கதைவயைடக்�ம்ப� உத்தரவிட்டான்.

தன்�ைடய எஸ்ட்ேடட் மாேனஜைரப்பார்த்� அ�ேணாதயத்�க்� �ன் ஒ�
கா�லி�ம் தன்�ைடய ஜில்லா�க்�ள் இல்லாமல் ெவளிேய ேபாய்வி�ம்ப�
ெசய்யேவண்�ெமன்� மிகக்க�ைமயாகக் கட்டைளயிட்டான்.

ஜமீன்தாரின் காவற்காரர்களாகிய பட்டான்கள் தங்க�ைடய எஜமானின் உத்தரைவ
நிைறேவற்�ம் ெபா�ட்� அந்தக்கா�லிக�க்க�கில் ெசன்றேபா� அவர்க�ள்
தைலவனாயி�ந்த ஷீரீனின் தந்ைதயான கா�லியானவன் தி�ம்பி நின்�
அந்தப்பட்டான்களின் �ன், “நீங்கெளல்ேலா�ம் அங்ேகேய நில்�ங்கள்!

யாேர�ெமா�வன் ஓர� ைவத்� �ன்வந்தால் அவ�ைடய உயிர் அங்ேகேய
எமேலாகம் ேச�ம். இப்ப�ப்பட்ட ெகா�ங்ேகான் மனிதனான அேயாக்கியனின் கீழ்
அ�ைமகளாயி�க்கின்ற நாய்கைளப் ேபான்ற உங்கைள நாங்கள் அனாவசியமாகக்
ெகான்� எங்க�ைடயைகயில் இரத்தக்கைறைய உண்�
பண்ணிக்ெகாள்ளமாட்ேடாம், ஆனா�ம் அதற்ேகார் எல்ைல�ண்�, அைதமீறி
எவேன�ம் வ�வானாயின் அவ�ைடய க�த்ைத இந்தக்கத்திக்�



இைரயாக்�ேவன் !”என்� தன் கண்களில் அனற்ெபாரி பறக்க மகா
ஆத்திரத்�டன் ேபசினான்.

இவ்வா� ஏசிய�டன் உயிர்க்கி�தி வ�ெமன்� பய��த்தாட்�யதனால் ஒன்�ம்
பிரேயாஜனம் உண்டாகாமற்ேபாகவில்ைல, ஒவ்ெவா� பட்டா�ம் தான்தான்
இ�ந்தவிடத்திேலேய நின்�விட்டான். ஷாபாஸ்கா�ம் பிரைமயினால் திகிலைடந்�
அதற்�ேமல் ஒன்�ம் ெசால்ல நாெவழாமல் ெமௗனமாயி�ந்�விட்டான்.

அவைனப்பார்த்� அந்தக்கா�லித்தைலவன் பின்வ�மா� �றினான்,

“ஷாபாஸ்கான்! நீெயா� ெபரிய ஜில்லாவின் ஜமீன்தாராயி�ந்த ேபாதி�ம்
நீேயதான் எங்க�ைடய �ழந்ைதையக் ெகாள்ைளெகாண்� வந்�விட்டாெயன்�
நாங்கள் நிச்சயமாக நம்�கிேறாம். இங்ேக எங்க�ைடய சி�மிையக்
கண்�பி�க்கக்�டவில்ைலெயன்ப� வாஸ்தவேம, ஆயி�ம் உன்�ைடய
வாஸஸ்தலத்தின் வாயில் வைரயில் நாங்கள் ேத�க்கண்�பி�த்�க் ெகாண்�
வந்�விட்ேடாம், நாங்கள் ேத�வ� ஒ�ேபா�ம் வீணாகா�. நீதான் எங்கைள
விட்�ப் பிரித்� எங்கள் �ழந்ைதையக் ெகாண்� வந்தி�க்கிறாய். இன்�ம்
உனக்� அவகாசம் ெகா�க்கிேறன், ஆனால் இப்ெபா�ேத�ம் நீ இணங்கி
வராவி�ன் பின்னர் அதிகமான �யரத்�க்� ஆளா�ம்ப� ேநரி�ம். அதிஜாக்ரைத!

அப்ெபா�� நீ அதிகம் வ�ந்�வாய், இன்�ம் ஒ� வார்த்ைத மட்�ம் �றிவிட்�
நாங்கள் ேபாய் வ�கிேறாம், கா�லிெயா�வன் தன்�ைடய �ழந்ைதகளிடம் அள�
கடந்த ப�ம் பாராட்�வ� உண்ைமேய, ஆனால் அவன் பழிக்�ப்பழி வாங்�வதில்
இன்�ம் அதிகமான பிரியங்காட்�கிறாெனன்பைத ஞாபகத்தில்
ைவத்�க்ெகாள்!” இவ்வா� உக்கிரத்�டன் ெசால்லிக்ெகாண்�
அந்தக்கா�லியானவன் அந்த ஜமீன்தாைர விட்�த்தி�ம்பி மகாபி�வாதமான
எண்ணங்ெகாண்டவேனேபால் ஆத்திரத்�டன் அ�த்தமாக�ம் கம்பீரமாக�ம்
நடந்�ெசன்றான்.

ம�நாள் வி���ன் அங்ேக ேடரா அ�த்தி�ந்த கா�லிகெளல்ேலா�ம்
தங்க�ைடய ��ைசகைளக் கிளப்பிக் ெகாண்� ேபாய்விட்டார்கள். ஷாபாஸ்கான்
அன்� காைலயில் ஆகாரம் ெசய்ய உட்கா�ம்ேபா� அவ�ைடய எஸ்ட்ேடட்
மாேனஜ�ம் வந்� தங்க�ைடய ஜமீன் ஜில்லா�க்�ள் ஒ�வேர�ம்
கா�லியில்ைலெயன்� �றிவிட்டான்.



இவ்வா� ஒ�வாரம் ெசன்ற�. அதில�வில் அந்தக்கா�லிகைள
ஏமாற்றிவிட்டதனால் ஷாபாஸ்கா�க்�ண்டான மனத்தி�ப்திக்ெகான்�ம்
அந்தவாரத்தில் கிேலசம் உண்டாகவில்ைல. தன்�ைடய சமயலைறக்�
ெவளிப்�றத்தில் யாேரா ஓர் கா�லிப்ெபண் பிள்ைளயானவள்
வட்டமிட்�க்ெகாண்��ந்தாள் என்பைத�ம் ேகள்வி�ற்�, அவள் ஏேத�ம்
பிச்ைசச்ேசாற்�க்காக வழிபார்த்தி�த்தல் ��ெமன்� ஜமீன்தார் தன்�ைடய
மனத்�க்�ள் சமாதானம் ெசய்�ெகாண்டான்.

ஆனால் சில நாட்கள் கழிந்த பின் ஜமீன்தாரின் �மாரியாகிய ஜுைபதா�க்� ஒ�
விதமான வியாதி�ண்டாயிற்�. ஒ�நாள் மாைலப்ெபா�தில் தன்�ைடய தைல
கி�கி�க்கிறெதன்� �றிக்ெகாண்� �ன்ேனரத்திேலேய இராப்ேபாஜனம்
ெசய்�ெகாண்� ஜுைபதா தன்�ைடய ப�க்ைகக்�ப் ேபாய்விட்டாள், ம�நாள்
வி�ந்� எட்� மணிய�த்�ம் அப்ெபண் எ�ந்தி�க்கவில்ைல. யார்யார் எ�ப்பி�ம்
�ழந்ைத எ�ந்தி�க்காததனால், அதன் பிறவித்தின �தல் எட்� வ�ஷங்கள்
மட்�ம் அக்�ழந்ைதையச் சீராட்�ப் பாராட்�ப் பா�காத்� வளர்த்� வந்த
ெசவிலித்தாயாகிய அன்னா�ம் கைடசியில் ெசன்� தன்னாலான மட்�ம்
எ�ப்பிப்பார்த்தாள். ஆனால் ஜுைபதா எ�ந்தி�க்க�மில்ைல, பதில்ேபச�மில்ைல.

இைதக்ேகட்� மாளிைகயி�ள்ள அைனவ�ம் திகில் ெகாண்டார்கள். உடேன
சமாசாரம் ஷாபாஸ்கா�க்� அறிவிக்கப்பட்ட�; ஜமீன்தார் அப்ெபா�ேத
தன்�ைடய ��ம்ப ஹக்கீ�க்� ஆள�ப்பினான். அந்த வேயாதிகரான ஹக்கீம்
சாஹிப் இரண்� தைல�ைறயாக அந்த ஜமீன்தார் ��ம்பத்�க்� ைவத்தியம்
பார்த்�வ�கிறார். இைதக்ேகட்ட�டன் அந்தப்ெபரியவர் அவசரமாக ஓ� வந்�
தமக்�த் ெதரிந்த ஹிக்மத்ைதெயல்லாம் ெசய்� பார்த்தார்; ஜுைபதா�க்ேகா
பிரக்ைஞ வரவில்ைல. மாளிைகயி�ள்ள வய� ெசன்றமாதர்கேளா இ�
ஹக்கீமினால் ெதளியக்��ய வியாதியல்லெவன்�ம் கா�லிகளின் மாந்திரீ
கசக்தியால் விைளந்தி�க்கக்��ய சங்காேதாஷெமன்�ம் �டத்தனமாகக்�றி
மந்திரம் ஓதி மாங்காய் விழைவப்பதற்காக ெமௗல்விமார்கைள அைழத்� வ�ம்ப�
ேவண்�க்ெகாண்டார்கள்.

அங்கி�ந்த ெபண்க�க்�ண்டான �ட பக்திேய ேபால் ஷாபாஸ்கானின்
�ற்ற�ள்ள ெநஞ்சி�ம் ஒ� விதமான �ட நம்பிக்ைக ஏற்பட்�விட்ட�, உடேன
ஜமீன்தார் தனக்�ண்டான ஆத்திரத்ைதயடக்கிக் ெகாண்� வய� ெசன்ற
ஹக்கீம் சாஹிைப அவசரமாக அ�ப்பிவிட்�ச் �ற்�ப்பக்கங்களி�ள்ள எல்லா



மஸ்ஜித்களி�மி�ந்� அங்கங்ேக�ள்ள ெமௗல்விகைளெயல்லாம் மந்திரம்
ப�ப்பதற்� அதிக ஆவ�டன் அைழப்பித்தான். அவர்கள் அைனவ�ம்
ஷாபாஸ்கானின் உத்தரைவக் ேகட்ட�டன் அதிக அவசரமாக ஓ�வந்தார்கள், சிலர்
தங்க�ைடய ைவதிகப்பற்றினால் �ரிதமாக நடந்�வந்தார்கள், மற்�ம் பலர்
ஜமீன்தாரிடமி�ந்� அதிக தாராளமான நன்ெகாைட கிைடக்�ெமன்�ம்
ஆர்வத்தினால் ஆவ�டன் பறந்� வந்தார்கள்.

ெமௗல்விகெளல்ேலா�ம் மாளிைகக்�ள் வந்� பிரக்ைஞயற்�க் கிடக்�ம்
ஜுைபதாவின் ப�க்ைகையச் �ற்றி நின்� ெகாண்� தங்க�க்�த் ெதரிந்த
வஜீபாக்கைள�ம் மாந்திரீகங்கைள�ம் ெந�ேநரம் வைரயில் ����த்�
ஓதிேயாதி ஊதினார்கள். ஒ� மணிேநரம் இவ்வாெறல்லாம் ஓதிப்பார்த்�ம்
அந்தப்ெபண் உ�ம்பேவயில்ைல, உடேன அதற்� �ன் ஹக்கீம் சாஹிைப
ெவ�ப்�டன் அ�ப்பிவிட்டேதேபால் ஷாபாஸ்கான் அந்த ெமௗல்விகைள�ம்
க�க�த்த �ஞ்சி�டன் ேவகமாக விரட்� விட்டான். மீண்�ம் ஹக்கீம் சாஹிைப
வரவைழத்தான். அவர் ம�ப��ம் வ�வதற்� மனமில்லாதி�ந்�ம் ஜமீன்தாரின்
கட்டைளைய ம�க்க ��யாமல் மீண்�ம் ஒ� �ைற ஓ�வந்தார். ஜுைபதா�க்�
ஸ்மரைணைய உண்� பண்ண ேவண்�ெமன்�ம் நல்ெலண்ணமான� அந்த
ஹக்கீம் சாஹிபின் மனத்தின்கண் ஆழமாகக் ��ெகாண்��ந்தேபாதி�ம்
ஜமீன்தார் தம்மிடம் நடந்�ெகாண்ட மரியாைதக்�ைற� மட்�ம் அவ�ைடய
உள்ளத்ைத விட்ெடாழிந்த பா�ல்ைல.

ஆயி�ம் அங்� வந்த�டன் ஜுைபதாவின் நா�ையத் ெதாட்�ப்பார்த்தார்,தாம்
நா�யப�ேய ெமௗல்விகளின் ஜபதபங்களினால் ஒன்�ம் “ஜபம்”
சாயவில்ைலெயன்� தமக்� உள்�க்�ள் உண்டான மனக்கிளர்ச்சிைய
அடக்கிக்ெகாண்�, நீம்ஹக்கீ�க்� (அைரைவத்திய�க்�) ெந�ங்காலமாக
உபேயாகிக்கப்பட்� வந்த பழெமாழியான� நீம்�ல்லா�க்� (அைரஆலி�க்�)

உபேயாகிக்கப்ப�ம்ப�யான ேவைள வந்� விட்டதனால் கத்ெரஈமா�க்�
(மதநம்பிக்ைகயில்ஏற்ப�ம்ஆபத்�க்�) பதிலாய்க்கத் ெரஜாேன
(உயி�க்ேகஏற்ப�ம்ஆபத்�) வந்� விட்ட ெதன்� ��க்கமாகக் �றி��த்தார். 1 

 

ஜுைபதாவின் ைககால் �தலிய அவயவங்கெளல்லாம் “ஜில்லிட்�ப்” ேபாய்விட்டன,

தா�ேவா அ�ேயா� நின்�விட்ட�. இனிேமல் ஒன்�ம் பரிகாரத்�க்� இடமில்ைல!

அ�வைரயில் உள்�க்�ள் அடங்கிக்கிடந்த ஷாபாஸ்கானின் ஆத்திரமான�
இப்ெபா�� அ�ேயா� பலங்�ன்றி உைடந்�விட்ட�.கா�லிகளின்
மந்திரசக்தியினால் தன்�ைடய �மாரி இறந்தி�க்கக்��ெமன்� அவ�ைடய



ப�த்தறிவான� அவ�க்� அறி��த்தவில்ைல. ஆனால் அந்தக்கா�லிகளின்
ைகவசமி�ந்� அவர்க�ைடய அ�ைமக்�ழந்ைதையக் ெகாள்ைள ெகாண்�
வந்�விட்டதனால் மரணத்தின் மலக்ேகதன் மீ� பழிக்�ப்பழி வாங்கியி�ப்பதாக
அவ�ைடய �ற்ற�ள்ள ெநஞ்சான� ����க்கத் ெதாடங்கிற்�, ஜமீன்தாரின்
மனவ�த்தமான� ஆரம்பத்தில் அதிகமாயி�ந்தேபாதி�ம் பிற� சிறி�
ேநரத்திற்ெகல்லாம் அந்தத்�க்க���ம் அவன� ெகா�யசிந்தைனக்�ள்�க்�
மைறந்த�.

அதன்பின் உரிய காலத்தில் வீட்�ன் தைலைமக்கார திகாரிக்�ப்
பிேரதச்சடங்�க�க்� ேவண்�ய காரியங்கைளத் தயாரிக்�ம்ப�யான அ�மதி
அளிக்கப்பட்ட�. அப்பால் யாெதா�விதமான ஆடம்பர�மில்லாமல் ஜுைபதாவின்
பிேரதமான� அதற்ெகன்� ஏற்ப�த்தப்பட்��ந்த ஒ� கல்லைறக்�ள் ைவத்�ப்
பத்திரமாக அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட�. க�ங்கல் ெசங்கற்கைளக் ெகாண்�ம்
�ன்னத்ைதக் ெகாண்�ம் அந்தச்சமாதிைய நன்றாகக் கட்�ைவக்�ம்ப�
ஷாபாஸ்கான் அ�மதி ெகா�த்�விட்டான். பிற� அந்த ஜமீன்தார் தன்�ைடய
மாளிைகயின் திவான்கானாவிலி�ந்த ஒ� சி� அைறக்�ள் ��ந்� ெகாண்�
எக்காரணத்ைத �ன்னிட்�ம் எவ�ம் வந்� தனக்�த் ெதாந்தைர ெகா�க்கக்
�டாெதன்� தங்க�ைடய ஏவலாள�க்�க் க�ைமயான உத்தர�
ெகா�த்�விட்டான். அங்ேக ஷாபாஸ்கான் ெவ�ங்கட்�லின் மீ�
ப�த்�க்ெகாண்� ஆகாயத்ைத அண்ணாந்� பார்த்�க்ெகாண்ேடயி�ப்பான்.

ஏேதா தன்�ைடய வீட்�ன் �கட்�ல் தன் ெசல்வக்�மாரியின் ேதாற்றமான�
காணப்ப�வேத ேபால் அண்ணாந்தப�ேய ஆகாயத்ைத ெவறிக்கப் பார்த்�க்
ெகாண்ேடயி�ப்பான்.

நாட்கேளா பல கழிந்தன. ஆனால் ஷாபாஸ்கானின் �க்கேமா சிறி�ம்
தணியவில்ைல. அன்� ஜுைபதாைவ அடக்கஞ்ெசய்தேபா� அந்தப் பிேரதத்ைதப்
பார்த்�க் ெகாண்��ந்த காைலயில் அவ�க்�ண்டாயி�ந்த அேதவிதமான
ெமௗனம் நிைறந்த �க்கசாகரேம பிற� எப்ெபா��ம் நிரம்பத்
த�ம்பிக்ெகாண்��ந்த�. �யாத்தினால் ேமேல என் ெசய்வெதன்ப�
�லப்படவில்ைல, ஆனால் அவன் ஒ� ேபா�ம் கண்ணீர் விட்ட�வதில்ைல. ஒ�
�ைறேய�ம் விம்மிய�ததில்ைல; ஒ� �ைறேய�ம் ஒ� ெப��ச்�ம்
விட்டதில்ைல. அந்தக்கா�லிகளின் அ�ைமக்�ழந்ைதையத் தி��க்ெகாண்�
வந்�விட்டதற்காகத் தனக்�க் கிைடத்த� சரியான தண்டைனெயன்ேற
சமாதானம் ெசய்�ெகாண்��ந்தான். இதனால் ஆண்டவ�ைடய ெப�ைமைய
ஜமீன்தார் ஒ�வா� அறிந்�ெகாண்ட ேபாதி�ம் இவ்வள� ஜல்தியில் தன்மீ�
இப்ப�ப்பட்ட தண்டைனைய இறக்கிய� மட்�ம் மகா அநீதிெயன்ேற
�றிக்ெகாண்��ந்தான்.



ஏைழகளின் �ழந்ைதையத் தி��யதற்காகச் ெசல்வவந்தனாகிய தன்�ைடய
ஏக�த்திரிைய ஆண்டவன் மரிக்கச்ெசய்வ� அநியாயமல்லேவா ெவன்� தனக்�ள்
வாதித்�வந்தான், எப்ப� இ�ந்த ேபாதி�ம் ஊ�ராய் அைலந்�திரி�ம்
கா�லிகளின் ெபண்�க்கீடாக மிக்க ெசல்வாக்�ம் அதிக தனசகாய�ம்
ெபற்றி�ந்த ஒ� ஜமீன்தாரின் ஏக�த்திரியாகிய ஜுைபதாைவக் ெகாண்�ேபாவ�
எந்தத் ெதய்வத்�க்�த்தான் அ�க்�ெமன்� ஆத்திரப்பட்டான்,

இக்காரியங்களிெலல்லாம் ெதய்வ நீதிெயன்பேத கிைடயாெதன்�
மனக்ெகாதிப்பைடந்தான். ஆயி�ம் என் ெசய்வ�? தனக்�ள்ேளேய ெவம்பினான்,

ெவ�ம்பினான். யாரிடத்தில் ேபாய் இனி �ைறயிட்�க்ெகாள்வெதன்�ம், ஒன்�ம்
ெசய்ய��யாத உக்கிரமான ேகாபேம அவ�ைடய உள்ளத்ைத உ�க்கிக்ெகாண்�
வந்த�.

ெதய்வநீதியில் நம்பிக்ைகயில்லாமற் ேபானதனால் ேவதத்தில் ெசால்லியி�ப்பேத
ேபால் ெதா�ைகையக் ெகாண்�ம் ெபா�ைமையக் ெகாண்�ம் ஆ�தல்
அைடவதற்�ம் ஒன்�ம் வழியில்லாமற் ேபாய்விட்ட�. ஜமீன்தார் அதற்� �ன்
ெந�நாட்களாகேவ தன்�ைடய மார்க்கத்�க்�ரிய ெதா�ைக, ேநான்�,
தானதர்மம் �தலிய ெதய்விகக்கடைமகைளெயல்லாம் அ�ேயா� விட்� விட்�ப்
ெபய�க்� மட்�ம் ஷாபாஸ்கான் என்�ம் �ஸ்லிம் ெபயைர ைவத்�க்ெகாண்�
திரிந்தான். ஆதலின் மரணத்�க்�ப்பின் தனக்� வரேவண்�யி�ந்த
நரகேவதைனைய நம்�ைடய ஜமீன்தார் இவ்�லகத்திேலேய தானாகேவ �யேம
சி�ஷ்�த்�க் ெகாண்� அனலிற்பட்ட� �ப்ேபால் அதில் வீழ்ந்� அல்�ம் பக�ம்
அனவரத�ம் அவஸ்ைதப்பட்�க் ெகாண்� கிடந்தான்.

இவ்வா� பல வ�ஷங்கள் கழிந்தன. ஜுைபதா இறந்� பத்� வ�ஷமாகி�ம்
ஷாபாஸ்கானின் மன�ம் ேதக�ம் இன்ன�ம் ெசயலற்� ஒ�ங்கிக்கிடந்தன.

பார்ப்ேபார் பித்தெனன்� எண்�ம்ப�யான விதத்தில் நம் ஜமீன்தார் காலங்கழித்�
வந்தான்; அவ�க்� உலக விஷயத்தில் ஒன்�ம் உற்சாகேமயில்ைல. இப்ப�யாகக்
காலங்கழிந்� வ�ம்ேபா� ஒ�நாள் அவன் தன்�ைடய ைபத்தியத்தினின்�ம்
ெதளிந்� ெவளிக்கிளம்�ம் ப�யான பிரம்யம் ஒன்�ேநரிட்ட�: கா�லிகளின்
கார்வான் ஒன்� ஜமீன்தாரின் ெசாந்தக்கிராமத்தினின்�ம் சில ைமல்
�ரத்திலி�ந்த மற்ெறா� �க்கிராமத்தில் வந்� ��ைச இறக்கியி�ந்தார்கள்.

இவ்வா� அவர்கள் இறங்கியதில் அசாதாரணமான விஷயம் ஒன்�மில்ைல,

ஏெனனின் அப்ப�திகளில் இப்ப�ப்பட்ட கா�லிக்�ட்டங்கள் வந்� இறங்காத



வ�ஷம் ஒன்�மிரா�. ஷாபாஸ்கான் வசித்� வந்த அனார்க்கலிெயன்�ம்
ஊரான� ஒ� நகரமாயில்லாம�ம் அதிகக் �க்கிராமமாய் இல்லாம�ம்
அைமந்தி�ந்த ஒ� ந�த்தரமான ெபரிய ஊராயி�ந்த�. அவ்�ரிலி�ந்�
அந்தக்கா�லிகள் இறங்கியி�ந்த கிராமத்திற்�ச் ெசல்லக்��ய ஒ� நாட்�ப்�ற
ரஸ்தாவான� நல்ல விதமாகப் ேபாடப்பட்��ந்த�. ேம�ம் ஜமீன்தா�ைடய
ஊரிலி�ந்� அந்த ரஸ்தாவின் வழிேய மற்�ம் பல நகரங்க�க்�ம் ெசல்லலாம்,
இதனால் அந்தப் பகிரங்க ரஸ்தாவின் வழிேய அேனக விதமான ஜனங்கள்
அன்றாடம் ேபாய்க்ெகாண்�ம் வந்� ெகாண்�மி�ப்பார்கள். இக்காரணத்தினால்
அந்தக்கா�லிகள் இறங்கியி�ந்த கிராமத்தில் சாைலேயாரமாக ஒ� ெபரிய
கிணற்ைற�ம் ெவட்� வழிப்ேபாக்கர்கள் தங்�வதற்ெகன்� பல விதமான மா, பலா,
அேசாக மரங்கைள�ம் அங்ேக உற்பத்தி ெசய்� ைவத்தி�ந்தான்.

கால்நைடப்பிரயாணிக�ம் கட்ைட வண்�ப்பிரயாணிக�ம் இராக்காலத்தில் வந்�
அந்தத்ேதாப்பில் அதிகமாக இறங்�வ�ண்�, பகற்காலத்தி�ம் பிரயாணிகள்
அந்தத் ேதாப்பின் நிழலில் இைளப்பா�ம் ெபா�ட்�ப் பல நாழிைக ேநரம்
தங்கிச்ெசல்வ�ண்�. ஜமீன்தாைரப் ேபட்� காணவ�ம் ��யானவர்க�ம் �தல்
நாளிரவில் அந்தத் ேதாப்பில் தங்கியி�ந்� விட்� ம�நாட்காைலயில்
ஷாபாஸ்காைன வந்� கண்�ெகாள்வார்கள். ஜுைபதாவின் தாயார் இறந்� ேபான
பின் அக்�ழந்ைதயின் ெசவிலித்தாயாகிய ஜய்த்�ன்பீபி ஜுைபதாைவ�ம்
இன்�ம் இரண்� �ன்� ேவைலக்காரிகைள�ம் அைழத்�க்ெகாண்�
ஜுைபதாவின் தாயாைரப் ெபற்ற மாதாபிதாக்கள் வசிக்�ம் ஊ�க்�ச் ெசன்�
அவர்க�ைடய �மாரியின் ஞாபகார்த்தமாக அவள்வயிற்றில் பிறந்த
ஜுைபதாைவக் காண்பித்� வ�வ� வழக்கம். ஜுைபதா உயிேரா��ந்த மட்�ம்
ஜுைபதா�ம் ஜய்த்�ன்பீபி�ம் சில ேவைலக்காரிக�டன் பாட்�யாரகத்�க்�ப்
ேபாய் வ�வார்கள். ஜுைபதா இறந்த பின்�ம் ஜய்த்�ன்பீபி
அந்தப்பாட்�யாரகத்�க்�ப் ேபாய் வ�வைத நி�த்தவில்ைல, மகா க�ம
சிரத்ைத�டன் ஒவ்ெவா� வ�ஷத்தி�ம் ஜய்த்�ன்பீபி அவ்��க்� யாத்திைர
ேபாய் வ�வைத மறப்பதில்ைல.

இவ்வா� ஒ��ைற ெசன்� வ�ம்ேபா� ேமற்�றிய மாந்ேதாப்பில் ஜய்த்�ன்பீபி
இைளப்பா�ம் ெபா�ட்� வந்� தங்கினாள், வய� ெசன்ற இம்மா� அங்ேக
தங்கியி�க்�ம் ேபா� உடன் வந்த ேவைலக்காரிகள் அ�கிலி�ந்த
கிராமத்�க்�ள் ெசன்� ஏேத�ம் சிற்�ண்� வாங்கி வரலாெமன்�
ேபாய்விட்டார்கள். ஜய்த்�ன்பீபி ஓர் அேசாகமர நிழலில் அயர்ந்தி�க்�ம்ேபா� ஒ�
கா�லிப்ெபண் பிள்ைளயானவள் தங்க�ைடய ��ைசயிலி�ந்� �றப்பட்� ஜலம்
திரட்�ம் ெபா�ட்� அத்ேதாப்பிலி�ந்த கிணற்ற�கில் வந்தாள்.

அந்தக்கா�லிகளின் ேடராைவக்கண்ட�டன் ஜய்த்�ன்பீபியின் மனத்தில்



ஜுைபதாவின் ேதாற்றம் சட்ெடன ஓ� வந்த�, உடேன அக்கிழவியின்
கண்களினின்�ம் இரண்� ெசாட்� ஜலம் கீேழ வி�ந்த�.

பிற� இன்�ம் சில கா�லிப்ெபண்கள் அக்கிணற்றண்ைட வந்தார்கள்.

அவர்கெளல்ேலா�ம் வாலிபப்ப�வ�ள்ள இளங்�மரிகளாகக் காணப்பட்டனர்;
அவர்க�ள் �மார் பதிெனட்� வய�ைடய மகா �ப லாவண்ய�ள்ள ெசௗந்தர்ய
வதனி ஒ�த்தி காணப்பட்டாள். மற்ைறப் ெபண்களிடத்தில் காணப்படாத மடம்,
நாணம், அச்சம், பயிர்ப்�க்�ரிய �கக்�றியான� அப்ெபண்ணின் பால்
காணப்பட்ட�. அவ�ைடய இப்ப�ப்பட்ட தன்ைமைய�ம் கம்பீரமான
ேதாற்றத்ைத�ம் ஜய்த்�ன்பீபி கண்ட ேபா� அவள் கா�லிப் ெபண்ணாயி�ப்ப�
ஒ� ேபா�ம் ��யாெதன்� சந்ேதகித்தாள். இன்�ம் உற்� ேநாக்�ம் ேபா�
அவ�ைடய அங்க அைமப்ெபல்லாம் அவெளா� கா�லிப்
ெபண்ணல்லெவன்பைதேய ெவளிக்காட்�க் ெகாண்��ந்தன. எல்லாக் கா�லிப்
ெபண்கைள�ம் ேபால் இவ�ம் அவர்க�க்�ரிய உயரமான பாவாைடைய�ம் தைல
�க்காட்ைட�ம் உடற்சட்ைடைய�ம் அவர்கேள ேபான்ற ஆபரணங்கைள�ம்
அணிந்� ெகாண்� அவர்கள் ேப�ம் பாைஷயாகிய பட்டாயிஸ் பாைஷையேய ேபசி
வந்த ேபாதி�ம் இவள் பிறவியால் மட்�ம் கா�லிப் ெபண்ேபால் காணப்படவில்ைல.

நாணத்�டன் ��ய இந்தப் ெபண்ணின் ெசௗந்தர்யத்ைதேய ஜய்த்�ன்பீபி
ெந�ேநரம் வைரயில் �ர்ந்� ேநாக்கிக் ெகாண்��ந்தாள். உடேன சட்ெடன்� தான்
தைரயில் விரித்� உட்கார்ந்தி�ந்த ஷத்ரஞ்ஜியிலி�ந்� எ�ந்� அப்ெபண்ண�கிற்
ெசன்� அவ�ைடய �கத்ைத உற்� ேநாக்கினாள். தன்ைனயாேரா ஓர் அயல்
ம�ஷி ெவறிக்கப் பார்க்கிறாெளன்பைதக் கண்� அப்பாலிைக கிணற்றின்
மற்ெறா� �றத்�க்�ப் ேபாய்விட்டாள். ஆயி�ம் அந்தச் ெசவிலித்தாய்
அப்ெபண்ணின் �கத்தினின்�ம் தன்�ைடய கண்கைள அப்�றப்ப�த்தவில்ைல.

அப்ெபண் எங்ெகங்ெகல்லாம் ம�வியேபாதி�ம் ஜய்த்�னின் பார்ைவ�ம்
அங்கங்ெகல்லாம் ெதாடர்ந்� ெசன்� ெகாண்��ந்த�. சிறி� ேநரங்கழித்�
ஜய்த்�ன்பீபி�ம் தன்�ைடய ஷத்ரஞ்ஜியில் ேபாய் உட்கார்ந்� சாய்ந்�
ெகாண்டாள். அங்கி�ந்தப�ேய பல �ைற ெப��ச்�விட்�த் தனக்�ள்ேள
இவ்வா� ெசால்லிக் ெகாண்டாள்.

“இல்ைல!               அப்ப�யி�ப்ப� ��யா�! ஆண்டவன் தான் அக்�ழந்ைதைய
நம்மிடத்திலி�ந்� பி�ங்கிக் ெகாண்டாேன! அ� ஒ�கா�ம் ��ந்திரா�.

�ைத�ழிைய விட்� மற்ெறா� �ைற�ம் நான் என் ஜுைபதா ைவப்பார்க்கப்
ேபாகிேறனா? என்�ைடய ஜுைபதா இப்ெபா�தி�ந்தால் இவ்வள�
ப�மைனயைடந்தி�ப்பாள். இந்தக் கா�லிப் ெபண்ைணப் பார்த்தால் என்



ஜுைபதாைவ ைவத்� உரித்தாற்ேபாலேவ இ�க்கிறாள். ஆ! என்னகாலம்! நா�ம்
இன்ேற இறந்� ேபானால் அந்த ஆன்ம உலகிற் ெசன்� என்�ைடய ஜுைபதாைவக்
கண்ணாரக்காண மாட்ேடேனா!” இவ்வா� ��ம் ேபாேத அவ�ைடய
நயனங்களினின்�ம் நீர்த்தாைசயான� ஆறாய்ப் ெப�கிற்�.

கிணற்றங்கைரக்� வந்தி�ந்த கா�லிப் ெபண்கெளல்ேலா�ம் தண்ணீைரெமாண்�
ெகாண்�த்� தம்�ைடய ேடராவிற்�த் தி�ம்பிச் ெசன்� விட்டார்கள். ஆனால்
ஜய்த்�ன்பீபியின் மனத்தில் ஜுைபதாவின் ஞாபகத்ைத �ட்� விட்ட
அந்தப்ெபண்மட்�ம் தனித்� நின்றாள். வாலிபப்ப�வ�ள்ள ஒ� ெபண் எவ்வள�
����ப்�டன் தண்ணீர் இைறக்கக்��ேமா அவ்வள� ����ப்�டன்
அந்தப்ெபண் இைறக்காமல் சற்� மந்தமாகேவ தண்ணீைர இ�த்�க்
ெகாண்��ந்தாள். இவள் தன்�ைடய �டத்ைத நிரப்� �ன்
மற்ைறப்ெபண்கெளல்லாம் மாந்ேதாப்ைபக் கடந்� மைறந்� விட்டார்கள். இவ�ம்
தண்ணீர்க் �டத்ைதெய�த்�க் ெகாண்� மற்றவர்கள் ெசன்ற வழிேய ெசல்லாமல்
ஜுைபதாவின் ஞாபகத்தினால் ேதம்பித் ேதம்பி அ�� ெகாண்��ந்த அந்த
வேயாதிகமாதிடம் வந்�, “அம்மா! உனக்� உடம்�க்ெகன்ன? ஒ� நிமிஷத்�க்�
�ன் ஏன் என்�ைடய �கத்ைதேய உற்� ேநாக்கினாய்?” என்� வினவினாள்.

ஜய்த்�ன்பீபி ம�ப��ம் ெப��ச்� விட்�க் ெகாண்�, “அ�ைமக் �ழந்தாய்!

உன்ைனப் பார்த்த�டன் என்�ைடய ஜுைபதாவின் ஞாபகம் வந்� விட்ட�. ஆஹா!
நீ எங்கள் ஜுைபதாைவப் ேபாலேவ இ�க்கிறாேய. ஜுைபதா இன்ைறக்கி�ந்தால்
உன்ைனப் ேபாலேவயி�க்�ம். ஜுைபதாவின் ெகாவ்ைவச் ெசவ்வாயின் உத�கேள
உன்�ைடய உத�கள். அவ�ைடய அழகிய கண்கேள உன்�ைடய கண்கள்.

ஜுைபதா�க்�த் தமக்ைகெயா�த்தி இ�ந்தி�ப்பாளாயின் அவெளன்ேற உன்ைன
நான் சத்தியமிட்�ச் ெசால்ேவன். ஆனால் ஜுைபதாேவா எங்கள் எஜமா�க்�
ஏக�த்திரியாயி�ந்தாள். அவள் உயிேரா� இ�ந்தி�ந்தால் நீ அவ�ைடய
பிரதிபிம்பெமன்ேற ��ேவன்,” என்� ெசால்லித் ேதம்பினாள்.

உடேன எ�ந்� நிமிர்ந்� விம்மி விம்மிய�தப�ேய அந்தக் கா�லிப் ெபண்ைணக்
கட்�யைணத்� �த்தங்ெகா�த்தாள். இதனால் அந்தக் கா�லிப் ெபண்ணின்
மன�ம் இளகிவிட்ட�. “அம்மா! நா�ம் கா�லி வயிற்றில் பிறந்த ெபண்ெணன்�
என்ைன நிைனக்கவில்ைல. ஏெனனின், ெந� நாட்க�க்� �ன் ஒ� ெபரிய
மாளிைகயில் வசித்� வந்ததாகக் கனாக்கண்டாற் ேபால் எனக்�
ஞாபகமி�க்கிற�. இப்ெபா�� நான் அைலந்� திரிவேத ேபால் அந்நாட்களில்
என்ைன ஒ�வ�ம் எேதச்ைசயாக ெவளிேய விட்��க்கவில்ைலெயன்�
நிைனக்கிேறன். ஆதியில் எங்ேக நான் இ�ந்ேதெனன்ப�ம், எப்ெபா�� நான்



ெவளிப்பட்ேடெனன்ப�ம், எப்ப� நான் இந்தக் கா�லிகளிடம் வந்�
விட்ேடெனன்ப�ம் எனக்ெகான்�ம் விளங்கவில்ைல. எல்லாம் பழய கால
மறதியாயி�க்கிற�, எனக்�க் க�த்�த் ெதரி��ன் அப்ப�ெயல்லாம்
நடந்தி�க்கலாம். ஈெதல்லாம் என்�ைடய கனேவா நனேவா ஒன்�ம் �ரியவில்ைல.

ஆ! எவ்வாறாயி�ம் நான் ஒ� ஸ்திரமான ��ம்பத்தில் தங்கியி�ந்� வாசஞ்
ெசய்ய வி�ம்�கிேறன். இவர்க�டன் அ�க்க� இடம் விட்� இடம் ெபயர்ந்�
ெசல்வதில் எனக்�ப் பிரியமில்ைல,” என்� ஜய்த்�னின் காதில் இரகசியமாகச்
ெசான்னாள்.

அந்தக் கா�லிப் ெபண் இவ்வாேற ேபசி விட்ேட ெந�ந்�ரம் ேபாயி�ப்பாள்.

அதற்�ள் “ஷீரீன்! ஷீரீன்!! நீ எங்ேகயி�க்கிறாய்? அங்ேக நீ என்ன ெசய்�
ெகாண்��க்கிறாய்? அங்ேக யா�டேன வார்த்ைதயா�க் ெகாண்��க்கிறாய்?”

என்� கர்ண க�ரமான அதிகாரத்ெதானிெயான்� மாந்ேதாப்பிற்�ப்
பின்ேனயி�ந்� ேகட்ட�. உடேன அப்ெபண் எ�ந்� அந்தக் க�ங்�ரல் வந்த
திைசைய ேநாக்கி அதிக �ரிதமாகச் ெசன்றாள். அதற்�ள் ஷீரீைனக் �ப்பிட்ட
கிழவி�ம் அதிேவகமாக ெநாண்� ெநாண்�க் ெகாண்� எதிர் ெகாண்�
ஓ�வந்தாள்.

“அம்மா! இங்ேக ஓர் கிழவிப�த்�க் கிடக்கிறாள். அவள் மிகக் க�ைமயான
வியாதியினால் கஷ்டப்ப�வதனால் அவ�க்� நான் ஏேத�ம் உதவி
ெசய்யட்�ேமாெவன்� ேகட்ேடன்,” என்� அப்ெபண் சமாதானம் �றினாள்.

ஆனால் அந்த ெநாண்�யின் மண்ைடக்�ட்�ல் காணப்பட்ட �ைள�சிகைளப்
ேபான்ற இரண்� சிறிய ெந�ப்�க் கண்களின்�ம் ெவளியான அனற்ெபாரிேய
அவ�ைடய சமாதானத்ைத அ�த்திவிட்ட�. “சாைலேயாரத்தில் கிடக்�ம் கிழவி
சீக்காயி�ந்தால் உனக்ெகன்ன? �கமாயி�ந்தால் உனக்ெகன்ன? சீக்கிரம் நடந்�
வா. உன் தந்ைதயார் உன்ைனக் �ப்பி�கிறார்,” என்� இ�யி�த் தாற்ேபால் அந்த
ெநாண்�த் தாய் சிம்மநாதத்�டன் கர்ஜித்தாள். அத�டன் அவ்வி�வ�ம் ெசன்�
விட்டார்கள். ஜய்த்�ன்பீபி மட்�ம் தனிேய அ�� ெகாண்��ந்தாள். சிறி�
ேநரத்திற்�ப் பின் கிராமத்திற்�ச் சிற்�ண்� வாங்கப் ேபாயி�ந்த
ேவைலக்காரர்கள் வந்த�டன் பசிையயாற்றிக் ெகாண்� சாவகாசமாகத்
தங்க�ைர ேநாக்கி எல்ேலா�ம் �றப்பட்டார்கள்.

வழி ���ம் ஜுைபதாவின் ெசவிலித் தாயாகிய ஜய்த்�ன்பீபி தன்�ைடய
ஜுைபதாைவ�ம் இந்தக் கா�லிப் ெபண்ைண�ம் மாற்றி மாற்றி நிைனத்�க்
ெகாண்ேட ேபானாள். அவள் எவ்வள� பிரயத் தனத்�டன் இந்த எண்ணத்ைதத்
தன்�ைடய மனத்ைத விட்� விரட்�ய ேபாதி�ம் அந்தக் கா�லிப் ெபண்ணான



வள்தான் கா�லியின் வயிற்றில் பிறக்கவில்ைலெயன்ற�ம், ெந�நாைளக்� �ன்
தாெனா� ெபரிய மாளிைகயில் வசித்� வந்ததாகக் �றிய�ம் ஜய்த்�ன்பீபியின்
எண்ணத்ைத விட்� ஒ� சிறி�ம் ஒழியேவயில்ைல. ஒ� கால் தங்க�ைடய
மாளிைகயிலி�ந்த ஜுைபதா தான் அவேளாெவன்�ம் சந்ேதகமான� அவ�ைடய
உள்ளத்தின் கண் உட்கார்ந்� விட்ட�.

இறந்� கல்லைறக்�ள் பத்திரமாக அடக்கம் ெசய்யப்பட்டவள் எவ்வைக
அத்�தத்தினால் உயிர் ெபற்� ெவளியில் வந்தி�த்தல் ��ம்! ஆனால்
அல்லாஹ்�க்� எல்லா வஸ்�க்களின் மீ�ம் அதிகாரமில்ைலயா? அவன்
உயிேரா��ப்பவைர மரிக்கச் ெசய்பவெனன்�ம் மரித்ேதாைர உயிர்ப்பிக்கச்
ெசய்பவெனன்�ம் ’�ர் ஆன் ேவதமான� �றவில்ைலயா? ெசத்ேதாைர
ஆண்டவன் பிைழப்பிப்பதில் என்ன ஆச்சரியமி�க்கிற�?’ என்ெறல்லாம்
பலவாறாகச் சிந்தித்�க் ெகாண்� ஷாபாஸ்கானின் மாளிைகக்�ப் ேபாய்ச்
ேசர்ந்தாள். உடேன தன்�ைடய எஜமானிடம் கிணற்றங்கைரயில் தான்
ேகட்டைத�ம் கண்டைத�ம் மனப்பாடமாக ஒப்பித்� விட்டாள்.

“என்�ைடய �ழந்ைதையக் கல்லைறக்�ள் கபனிட்� ைவத்தைத என்�ைடய
இந்த இ�கண்களினா�ம் கண்�ராதப�த்தில் அவேள என்�ைடய ெசாந்த
ஜுைபதா ெவன்� ��வதற்�ச் சற்�ம் தயங்கியி�க்க மாட்ேடன். ஆயி�ம்
ஜுைபதா�க்காக அதிகம் அ�� அனவரத �ம்கண்ணீர் வ�த்ததனால்
என்�ைடய பார்ைவயான� ம�ங்கிப் ேபாயி�க்கிற�. கான்சாஹிப்! என்ைனப்
ேபான்ற ஓர் ஏைழக் கிழவி பார்த்தைதக் காட்��ம் தாங்கேள ேநரில் ெசன்�
அவ்�ண்ைமையக் கண்� ெகாள்ளலாம், ”என்� ஜய்த்�ன்பீபி ஷாபாஸ்கானிடம்
ேவண்�க் ெகாண்டாள்.

ஜய்த்�ன்பீபி ஷாபாஸ்கானிடம் ேப�ம் ெபா�� தயங்கித் தயங்கிப் ேபசினாள்.

ஏெனனின், அவ�ைடய �மாரி இறந்த� �தல் அவன்மனம் இன்னபா�பட்�
வந்தி�க்கிறெதன்ப� அந்தச் ெசவிலித் தாய்க்ேக ெதரி�ம். ஏேத�ேமார் நல்ல
சமாசாரமி�ந்தால் அதனால் தன்�ைடய எஜமான் பழய ைதரியத்தில்
பாதிையேய�ம் அைடதல் ��ேமாெவன்� ஆவ�டன் எதிர் பார்த்தி�ந்தாள்.

ஆனால் ஜய்த்�ன்பீபியின் சமாசாரத்ைதக் ேகட்ட�டன் ஷாபாஸ்கான் பிேரதக்
�ழியிலி�ந்� எ�ந்தேத ேபால் தி�க்கிட்ெட�ந்தான். ஒ� வினா�க்�ள்
அவ�ைடய அங்க ���ம் மின்சாரசக்தியால் நிரம்பியேத ேபால் ஆய்விட்ட�.

உடேன ஜய்த்�ன்பீபியின் ைகைய ஜமீன்தார் இ�கப் பற்றிக் ெகாண்டான். ெமய்
விதிர்த்� நா �ளறி, “ஜய்த்�ன்! இப்ெபா�ேத �றப்ப� அந்தப் பிசா�கள்
இறங்கியி�க்�ம் இடத்�க்� என்ைன அைழத்�க் ெகாண்� ேபா. அவ்விடம்



எங்ேகயி�க்கிற�? நீ கண்டெபண் எங்கி�க்கிறாள்? என்�ைடய ஜுைபதா
எங்ேக?” என்� ஆத்திரத்�டன் அவசரப்பட்டான்.

தன் ைகையப் பி�த்த வலிைமையக் கண்�ம், அவன் பிரலாபித்த வசனங்கைளக்
ெகாண்�ம் ஜமீன்தா�க்�ப் �த்தி த�மாறிவிட்டெதன்� அந்தச் ெசவிலித் தாய்
எண்ணினாள். ஆயி�ம் அவ�ைடய அதிகாரத்�க்� இரண்� ெசய்யக்
�டாெதன்� அன்றிரேவ அைழத்�க் ெகாண்� ேபாய் அந்தக்
கா�லிகளி�க்�மிடத்ைதக் காண்பிப்பதாக வாக்�க்ெகா�த்தாள். ஆயி�ம்
அதற்� �ன் அைரப்பித்தால் மன�ைடந்� கிடந்த ஷாபாஸ்கான் இைதக் ேகட்ட�
�தல் “எப்ெபா�� �றப்ப�ேவாம்! எப்ெபா�� �றப்ப�ேவாம்!!” என்�ம்
ஏக்கத்தினால் �க்கம் பி�யாமல் தன் ப�க்ைகயின் மீ� �ரண்� �ரண்�
ெகாண்� கிடந்தான்.

ெபா�� �ல��ன் ஷாபாஸ்கா�ம் ஜய்த்�ன்பீபி�ம் அவர்க�டன் வந்த சில
ஏவலாள�ம் அந்தக் கா�லிகள் இறங்கியி�ந்தமாந் ேதாப்�க்� வந்�
ேசர்ந்தார்கள். அவ்வதிகாைல ேவைளயில் கா�லிப் ெபண்�கள் எ�ந்�
நடமா�க்ெகாண்��ந்தார்கள். சிலர் கிணற்றிலி�ந்� தண்ணீர் எ�த்�க்
ெகாண்� ேபானார்கள். ேவ� சிலர் தங்கள் ��ஷர்க�ைடய ஹூக்கா�க்�
ெந�ப்ெப�த்�க் ெகா�த்�க் ெகாண்��ந்தார்கள்; மற்�ஞ் சிலர் தங்கள்
�ழந்ைதகளின் காைல ஆகாரத்�க்காக அ�ப்ைப �ட்�க் ெகாண்��ந்தார்கள்.

கிணற்ற�கில் வந்தி�ந்தவர்க�ள் இன்னாள் தான் அந்தப் ெபண்ெணன்�
ஜய்த்�ன்பீபி காட்� �ன் ஷாபாஸ்கான் அப்ெபண்ைணக் �றியாகப் பார்த்�க்
ெகாண்டான். அந்தப் ெபண்ணின் �கம் ெவயிலில�பட்��ந்ததனால் சிறி�
ேதஜஸ்மாறியி�ந்த�. ேம�ம் அவ�ைடய வயதான� பதிெனட்�ப் பிராயமாய்க்
காணப்பட்ட�. இவ்வி� ேவ�பா�கைளயல்லாமல் ேவெறா� வித்தியாசத்ைத�ம்
ஷாபாஸ்கான் காணவில்ைல.

தன்�ைடய �மாரிேய கா�லி உைடயில் தனக் ெகதிரில் வந்� நிற்ப� ேபால்
கண்டான். அவள் உண்ைமயான ெபண் தாேனா அல்ல� தன்�ைடய மகளின்
பிரதிபிம் பத்ேதாற்றேமா என்� சந்ேதகித்தான். அப்ெபண் நின்� ெகாண்��ந்த
இடத்திற்�ச் சமீபத்தில் ஷாபாஸ்கான் ெசன்� அவ�ைடய �கத்ைத ஏறிட்�க்
�ர்ந்� ேநாக்கினான். அவ�க்� அப்ெபா�� �த்தியான� த�மா�கிறாற் ேபால்
காணப்பட்ட�. அவள் ஜுைபதாேவா அல்லேவாெவன்� தீர்மானிப்ப� தான்
அவ�க்ெகா� ெப�ங்காரியமாய் அப்ெபா�� காணப்பட்ட�. அதிகாைலயில்
ெவளிச்சேமா மங்கலாயி�க்கிற�; �ைளேயா த�மா�கிற�. என் ெசய்வான்
பாபம்! ஷாபாஸ்கான் இன்�ம் சமீபத்தில் ஓ�ச் ெசன்� அப்ெபண்ணின்



�கத்�க்க�கில் தன்�ைடய �கத்ைத ைவத்�க் �ர்ந்� ேநாக்கி,
“அேதாத�ம்�! அேதாத�ம்�! ஆமாம்; அேதாத�ம்பி�க்கிற�!” என்�
�க்�ரலிட்டான்.

ஜுைபதா சி� �ழந்ைதயாயி�க்�ம் ேபா� ஒ��ைற ஜனானாவின் ப�க்கட்�ல்
வி�ந்� விட்ட�. அங்ேக நீட்�க் ெகாண்��ந்த கல்ெலான்� �த்தியதனால்
ஜுைபதாவின் இடப்பக்கத்� ெநறியில் ஒ� சி�த�ம்� உண்டாய் விட்ட�.

இைதத்தான் ஷாபாஸ்கான் அவ்ேவைளயில் அைடயாளங் கண்�பி�த்தான். உடேன
கான்சாஹிப் அப்ெபண்ைண இ�கத்த�விக் ெகாண்�ேகாெவன்� கதற
ஆரம்பித்தான். அவன் அ�த பரிதாபகர நிைலைமயான� காண்ேபார்
உள்ளத்ைதெயல்லாம் கலங்கச் ெசய்�ம் ப�யாயி�ந்த�.

“ஆ என் ஜுைபதா! ஆ என் ஜுைபதா!” என்� வாய் விட்டலறினான். அ�வைரயில்
திக்பிரைம ெகாண்டேத ேபால் அந்தக் கா�லிப் ெபண் நின்� ெகாண்��ந்தாள்.

அவள் அைசய�மில்ைல, ஒ� வார்த்ைதேய�ம் ேபச�மில்ைல. ஸ்வாஸம் வி�ம்
ெபா�ட்� அவள் �ச்�வாங்கிக் ெகாண்��ந்த ேபா� அவ�ைடய ெநஞ்சான�
ேமல் எ�ந்ெத�ந்� அ�ந்தியிராத ப�த்தில் எல்ேலா�ம் அவைளெயா�
சலைவக்கல் சிைலெயன்ேற மதித்தி�ப்பார்கள்.

இரண்ெடா� நிமிஷங்க�க்�ள் அவ�ைடய கண் �ன்ேன ெதாங்கிக்
ெகாண்��ந்த திைரயான� கிழிக்கப்பட்ட�. அவ�ைடய மாளிைகயில் தான்
ெந�நாைளக்� �ன் ஜீவித்� வந்த விஷயம் அவ�ைடய ஞாபகத்தில் நன்றாக
விளங்கிற்�, அதிெலான்�ம் சந்ேதகமில்ைல. தான் தான் அவ�ைடய
மாளிைகயிலி�ந்த ஜுைபதா ெவன்�ம் நிைன�ம் ஓ� வந்த�. உடேன “ஆமாம்
பிதா! நான் தான் தங்க�ைடய ஜுைபதா; ஏன் என்ைனத் தாங்கள் விட்�
விட்�ர்கள்? இ�வைரயில் எங்ேக ெசன்றி�ந்தீர்கள்?” என்� தான் ெசான்னாள்.

உடேன மயக்கங் ெகாண்� ஷாபாஸ்கானின் பாதத்த�யில் வீழ்ந்�விட்டாள்.

இந்தச் சம்பவமான� அந்தக் கா�லிகைளக் கிளப்பிவிட்ட�. அ�ப்ெபரித்�க்
ெகாண்��ந்தவர்க�ம் மாந்ேதாப்�க்கப்பால் மா� ஆ�கைள ேமய்த்�க்
ெகாண்��ந்தவர்க�ம் எல்ேலா�ம் ேசர்ந்� ஒ�மிக்க ஓ�வந்தார்கள். அப்ெபா��
தான் ஷாபாஸ்கான் ஜய்த்�ன்பீபிைய விட்�த் தன் �மாரிையத் �க்கி நி�த்�ம்
ப� ெசய்தான். அவ்ேவைளயில் அைரடஜன் கா�லிகள் அந்த ஜமீன்தாரின் மார்பின்
மீ�ைக ெகா�த்�ப் பலமாகத் தள்ளினார்கள். அவர்க�ள் ஒ�வன் தன்னிடம்



�மார் பத்� வ�ஷங்க�க்� �ன் தன்�ைடய ஷீரீைனத் தி�ப்பிக் ெகா�க்�ம்
ப� ேவண்�க் ெகாண்டவனாய் இ�ந்தாெனன்பைதக் கண்ட�டன் ஷாபாஸ்கானின்
ெமய்விதிர்ப்�க் ெகாண்ட�. ஒ� நிமிஷம் வைர ஷாபாஸ்கான் ஆச்சரியத்தினால்
அடங்கிப் பின்ேனாக்கி இரண்ேடார் அ�ைய எ�த்� ைவத்தான். ஆனால் அேத
நிமிஷத்தில் ஜமீன் தாராயி�ந்த அந்த அதிகாரியின் ஆங்கார�ள்ள
ெதானியான� கா�லிகளின் இைரச்ச�க்� ேமல் ஓங்கிக் கிளம்பிற்�.

“அேயாக்கியர்காள்! அகன்� ெசல்�ங்கள்! என்�ைடய �மாரியின் மீ� விரல்
ைவக்காதீர்கள்! நீங்கள் என்ன விதமான அேயாக்கிய �ள்ள மாந்திரீக சக்தியால்
என்�ைடய �ழந்ைதையக் கவர்ந்� ெகாண்� ேபாய் விட்�ர்கெளன்பைத நான்
அறிேயன். ஆனால் இப்ெபா�ேதா நான் உங்க�ைடய மந்திரசக்திைய எதிர்க்�ம்
ஆற்றல் ெபற்றவனாயி�க்கிேறன்,” என்� அதிகாரத் ெதானி�டன்
அட்டகாசஞ்ெசய்தான்.

இவ்வா� ெசால்லிக் ெகாண்� ஷாபாஸ்கான் அப்ெபண்ணின் பக்கம் தி�ம்பி
அவ�ைடய க�த்தின் மீ� தன்�ைடய கரங்கைளப் ேபாட்� அத்தியந்த
வி�வாசத்�டன் உச்சிேமாந்� உள்ளங்�ளிர �த்தமிட்�, “ஓ என்ன�ைமக்
�ழந்தாய்! ஓ என் அதி�ஷ்டஹீனமான �த்திரீ! இனிெயான்�ம் என்ைன விட்�
உன்ைனப் பிரிக்கமாட்டா�. இல்ைல! இல்ைல!! கல்லைற�ம் இனி உன்ைனப்பிரிக்க
மாட்டா�!”என்� �றினான்.

ஆனால் அப்ெபா�ேத தி�ெரன்� அவ�க்�ம் அப்ெபண்�க்�மிைடயில் ஒ�
கா�லியின் ைகயான� வி�ந்த�; அந்தக் கா�லியானவன் ஷாபாஸ்காைன ஒ�
�றம் தள்ளிவிட்� அவன் பக்கம் ��ைகக் காட்� அப்ெபண்ணின் பக்கம் தி�ம்பி
நின்� அவைள அன்�டன் ஆலிங்கனம் ெசய்� பின்வ�மா� �றினான்:

“ஆ என் அ�ைம ஷீரீன்! உனக்�ம் எனக்�ம் ந�ேவ ஒ�வ�ம் வரக்�டா�. இவன்
உன்ைன இன்� தன் மகெளன்� �றிக்ெகாள்வதால் என்ன பிரேயாஜனம்? நான்
உன்ைன ேநசிப்பேத ேபால் நாற்பதினாயிரம் தந்ைதமார் ேநசிக்கமாட்டார். இன்�ம்
நா�றாயிரம் தந்ைதமார் என்ைனவிட்� உன்ைனப் பறித்�க் ெகாள்வ� ��யா�.

நான் உன்ைனப்  பிேரதக்�ழியிலி�ந்� பிைழப்� �ட்�க் ெகாண்� வரவில்ைலயா?”



ஷாபாஸ்கான் அன்றிர� எ�ந்� வ�ம் ேபா� அதிகமான ஆட்கைளத் �ைணக்�க்
ெகாண்� வரவில்ைல. தன்�ைடய மகள் ேபாலி�ந்த ஒ� ெபண்ைணப் பார்க்கப்
ேபாக ேவண்�ெமன்�ம் ஆேவசம் மலிந்த அவசரத்தினால் எல்லா அங்கக்
காவல�ம் தயாரா� �ன் �ன்� நான்� மனிதர்க�டேனேய
�றப்பட்�வந்�விட்டான். ஆயி�ம் அந்தக் கா�லியின் பய��த்தாட்ட�க்�
ஷாபாஸ்கான் சிறி�ம் மனங்கலங்கவில்ைல. மற்�ம் பல கா�லிகள் கத்திைய�ம்
கட்டாரிைய�ம் உ�விக்ெகாண்� �ழ்ந்� நின்றைதப் பார்த்�ம் ஜமீன்தாரின்
உள்ளம் ��க்�றவில்ைல. ஆனால் அந்த வாலிப�ைடய வாயினின்�ம்
ெவளிப்பட்ட காதற்கனிேவ ஷாபாஸ்கானின் உள்ளத்ைத உ�க்கிவிட்ட�.

“கண்ெணா� கண்ணிைண ேநாக்ெகாக்கின் வாய்ச்ெசாற்கள், என்ன பய�மில”

என்பேத ேபால் அவ�ம் அவ�ம் ஒ�வேராெடா�வர் காதற்சாகர ெமௗனத்தில்
�ழ்கியி�ந்தைதக் கண்ட ஜமீன்தாரின் உள்ளம் பைதபைதத்த�. தன்�ைடய
�மாரியின்  பார்ைவயிலி�ந்ேத அவன் மீ� அவ�க்கி�ந்த ஆர்வத்தின் ஆழம்
விளங்கிற்�.

மீண்�ம் ஷாபாஸ்கானின் வலிைம �ன்றிற்�. ஜய்த்�ன்பீபி�ம் மற்ைறேயா�ம்
ஆச்சரியப்ப�ம் ப�யான விதத்தில் ஆண்ைமையயைடந்தி�ந்த ஷாபாஸ்கானின்
ைதரியமான� ஒ� சிறி�மில்லாமல் ஒ�ங்கிற்�. ெசன்ற பத்�
வ�ஷங்க�க்கிைடயில் உைடந்� ேபாயி�ந்தைதக் காட்��ம் அதிகமான
அயர்ச்சி�ம் ெமலி�ம் இப்ெபா�� ஏற்பட்�விட்டன. ஒன்�ம் ஆற்றமாட்டாதவேன
ேபால் காணப்பட்டான். அப்ெபா�� உதயகிரியினின்�ம் ெவளிக்கிளம்பி வந்த
�ரியகாந்தியான� அக்கட்டழ�ள்ள காைளப் ப�வத்தினர் இ�வரின்
�காரவிந்தத்தி�ம் காத�க்� ேமற்பட்ட காந்தியின் ேதஜைஸப் பிரதி
பிம்பித்�க்காட்�ற்�. அைதக்கண்� ஷாபாஸ்கான் ஒன்�ம் ெசய்யமாட்டாதவேன
ேபால் வாையப்பிளந்� ெகாண்� ேவ�க்ைக பார்த்� நின்றான்.

ஜமீன்தாரின் ‘ஆட்ட பாட்டெமல்லாம் ஒ�ங்கி விட்டைதக்கண்�
மற்ைறக்கா�லிகெளல்லாம் அவைன ேநாக்கிப் பரிகாசமாக ஏசினார்கள்.

அவமானத்தினா�ம் ஆற்ற மாட்டாத்தன்ைமயினா�ம் அவ�ைடய
கண்களினின்�ம் ஆரம்பித்� வ�ந்த கண்ணீரான� கன்னத்ைத�ம் தா�ைய�ம்
நைனத்�விட்ட�. அப்ெபா�� அந்த வய� ெசன்ற கா�லியானவன் அதிகமாக
இ�த்தி�த்�க்காட்�, தாெனா� ஏைழக்கா�லியாய் இ�ந்த ேபாதி�ம்
தன்�ைடய மகைள அவன் ெகாள்ைளெகாண்ட ேபா� தனக்�ம் அப்ப�த்தான்
�த்திரிேசாகத்தால் �க்க�ண்டாயிற்ெறன்� பரிகாசம் ெசய்தான்.

�த்திரேசாகெமன்ப� ஏைழ, பணக்காரர் எல்ேலா�க்�ம் ஒேரவிதந்தான்,



தனவந்தன் வீட்�த் �க்ககாரியம் ஒன்�ம் ெபரிதாயிரா�. இைதெயல்லாம் ேகட்�
ஷாபாஸ்கான் ெமௗனமாயி�ந்த ேபாதி�ம் அவ�ைடய �கத்தி�ம்
அவயவத்தி�ம் மற்��ள்ள சரீரத்தி�ம் அவ�க்கி�ந்த படபடப்ைப�ம்
����ப்ைப�ம் கண்�, “நான் உனக்� �ன்னேம எச்சரிக்ைக ெசய்தி�ந்த
கா�லியின் பழிக்�ப்பழி என்ப� இ�தான்,” என்� கிழவன் ெசால்லி ��த்தான்.

அந்தக் கிழக்கா�லி ெசான்ன வார்த்ைதையக் ேகட்� ஷாபாஸ்கானின்
உள்ளமான� உ�கி ஒ�ங்கிற்�. என் ெசய்வான் பாபம்! அவ�க்�த் தன்�ைடய
காணாமற் ேபான �ழந்ைத �திதாக அகப்பட்ட தனா�ண்டான ேபரானந்தத்தினால்
அந்தக் கிழவன் ஏசிக்காட்�ய பரிகாசத்ைத�ம் ஒ� ெபா�ளாய் எண்ணவில்ைல.

ேம�ம் தன்�ைடய அகங்காரமமகாரங்கைளெயல்லாம் ஒ�பக்கம்
ஒ�க்கிைவத்�விட்ேட பின்வ�மா� அக்கிழவ�டன் ேபசக் ெதாடங்கினான்,

“இப்ப�ெயல்லாம் நடக்க ேவண்�ய விதிவசம் ஒன்றி�ந்த�. ெபரிேயாேர! நான்
உமக்�த் தவறிைழத்ேதன் என்பைத ஒத்�க்ெகாள்�கிேறன். ஆயி�ம்
என்�ைடய �ழந்ைதையப் ேபாலேவ உன்�ைடய �ழந்ைதைய�ம் நான் வளர்த்�
வந்தி�க்கிேறன். �தன் �தலில் உன்�ைடய மகள் காட்��ள்ள �ைனையப்ேபால்
அவ�க்� ஆ�தல் ேத�தல் ெசால்லக்��யவைரெயல்லாம் க�த்�க்ெகாண்�ம்
கிள்ளிக்ெகாண்�ம் இ�ந்தாள். அேனகசமயங்களில் என்�ைடய வீட்ைடவிட்�
ஓ�ப்ேபாக�ம் பார்த்தாள். ஆனால் நான் ெசால்வதில் உனக்�
நம்பிக்ைகயில்லாவி�ன் நீேய வந்� அவைளப்பார், அல்ல� இந்தக் கிழச்
ெசவிலித்தாையக் ேகட்�ப்பார். இந்த ஜய்த்�ைனேய உன்மகள் இப்ெபா��ம் தன்
தாையப்ேபால் ேநசித்� வ�கிறாள். அவைள நீ எ�த்�க்ெகாள், ஏெனனின் ஷீரீன்
உன்�ைடய மகள். பிற� என்�ைடய மகள் ஜுைபதாைவ என்னிடம் விட்�வி�.”

அைதக்ேகட்� அந்தக்கிழவன் பின்வ�மா� பிரசங்க மாரி ெபாழிந்தான்,

“பரிவர்த்தைன என்ப� ஒ�ேபா�ம் ��யா�. உன்�ைடய மாளிைகயின்
மதிற்�வர்க�க்�ள் சிைறக்�டம் ேபால் அைடத்�ைவத்� அங்கி�க்�ம்
அ�ைமத்தன�ள்ள அ�சிகரமான ெகட்ட காற்ைற நீண்ட பத்�வ�ஷ
காலம்வைரயில் �வாசிக்�ம்ப� ெசய்த அந்தப் ெபண்ைணப் ெபற்�க்ெகாள்வதால்
எனக்ெகன்ன பிரேயாஜனம் உண்டாகப்ேபாகிற�? எேதச்ைசயாக ஆகாயெவளியில்
உலாவித்திரி�ம் கா�லிகளாகிய நாங்கள் ஒ� வீட்ைட வீ�தாெனன்�
மதிப்பதில்ைல. ஆனால் அைத அ�ைம வாழ்க்ைகக்�ரிய சவக்�ழிெயன்ேற
மதிக்கிேறாம். ஆகாயெவளியில் காணப்ப�ம் எேதச்ைசயான நீலவிதானமாகிய
மண்டபத்ைதவிட்� உன்�ைடய �ைரக்�ள் �ைழந்த�டன் என்�ைடய ஷீரீன்
�ைத�ழியில் �ைதக்கப்பட்� விட்டாெளன்ேற க��கிேறன். எங்க�க்� ஒ�



வீ�ம் வீடல்ல, ஒ� நா�ம் நாடல்ல. திறந்த ெவளிெயல்லாம் எங்க�ைடய நாேட.

எங்க�ைடய கர��ரடான ேமாட்டாக்��ைசேய எங்க�க்� வீ�. எங்கைளக்
‘காட்�மிராண்�’கெளன்� நகரவாசிகள் க��கிறார்கள், எங்க�ைடய
சாமர்த்தியத்ைத அவர்கள் அறிவதில்ைல. எங்க�ைடய கட்டாரியினால்
எப்ப�ப்பட்ட பலசாலிைய�ம் வீழ்த்தி எமேலாகம் அ�ப்பிவி�ேவாம். இஃேதேபால்
எமேலாகம் ெசன்றவைர�ம் நாங்கள் பிைழப்� �ட்� இ�த்�க் ெகாண்�
வந்�வி�ேவாம். இைதெயல்லாம் அறியாமல் நீங்கள் மகா பலசாலிகேளேபால்
ேப�கிறீர்கள். நீ மடத்தனமாக உன்�ைடய �மாரிையக் கல்லைறக்�ள் ைவத்�ப்
�ைதத்�விட்டாய். நாேனா அவைள அங்கி�ந்� மீட்பித்ேதன். அன்� �தல் அவள்
உனக்�ச் ெசாந்தமில்ைல. நாேன அவைளப் ெபற்� வளர்ப்பதாக
எண்ணிக்ெகாண்� இன்றள�ம் ேபாற்றிவ�கின்ேறன். நான்தான் அவைளப்
ெபற்�வளர்த்ததாக எனக்�த் ேதான்�கிறதல்லாமல் நீ அவ�ைடய
பிதாெவன்பைத நான் சற்�ம் நிதானிக்கவில்ைல.

“அதிக �ரம் நடந்� ெசல்வதற்� அவ�க்� நான் சிரமம் ெகா�ப்பதில்ைல;

எங்க�ைடய கார்வான் மி�கங்களின் மீ� அவைள ஏற்றிக்ெகாண்� ேபாவ�
வழக்கம். �தன்�தலில் எங்க�ைடய �டாரங்களில் வசிக்க
இஷ்டப்படாமலி�ந்தவைள நாங்கள் நன்றாகப்ப ழக்கியி�க்கிேறாம். நான்
உன்�ைடய மகைளத் தி�த்�வதற்� எவ்வளேவா பா�பட்� வந்தி�க்�ம்ேபா�
என்�ைடய மகைள நீ காட்�லி�க்�ம் �ைனெயன்� ெசால்லத்�ணிகிறாேயா? நீ
என்�ைடய மகைளப் பழக்கியைதக்காட்��ம் நாேன உன்�ைடய அ�ைமமகைள
அதிக சிரமத்�டன் யேதச்சாஸ்திரீயாகப் பழக்கி வந்தி�க்கிேறன். இதற்ெகல்லாம்
காரண �தம் நான்தாெனன்� ெப�ைம பாராட்�க்ெகாள்ளமாட்ேடன். என்�ைடய
�மாரேன அவைளத் தன்�ைடய பலத்தினா�ம் ைதரியத்தினா�ம்
பழக்கிக்ெகாண்� வந்தி�க்கிறான். ேம�ம் அவன் தன்�ைடய காதலின்
காரணத்தினா�ம் அவைளத் தனக்� வணங்�ம்ப�யாக�ம்
ெசய்தி�க்கிறாெனன்� சங்ேகாசமில்லாமல் ெசால்லத்�ணிேவன்.

அ�ப்பங்கைரயில் அைடபட்�க்கிடந்த உன்�ைடய மக�க்� என்�ைடய
மகைனப்ேபான்ற ஒ� எேதச்சாதிகார�ள்ள கணவன் கிைடப்பெதன்றால்
அஃெதா� சாமான்யமான காரியெமன்றா நிைனக்கிறாய்?”

மீண்�ம் அங்ேக நாணிக்ெகாண்� நின்ற ஜுைபதாைவச் �ட்�க்காட்�,

“இவள்தான் இப்ெபா�� என்�ைடய ஷீரீன், உன் வீட்�லி�க்�ம் அந்தப்
ெபண்ேண உன் ஜுைபதா. அவைள நீ ஜுைபதா என்ேற�ம் ேவ� ெபயரிட்ேட�ம்
அைழத்�க்ெகாள். இனிெயா� �ைற நாம் நம்�ைடய �மாரிகைளப்
பரிவர்த்தைன ெசய்� ெகாள்வ� ��யா�, அஃ� அறேவ ��யா�!” என்� மிக்க
அ�த்தமாகப் ேபசினான். உடேன “��யா�! ஒ�ேபா�ம் ��யா�!” என்�



மற்ைறக்கா�லிக�ம் �ச்சல் ேபாட்டார்கள். அப்ெபா�� “அறேவ��யா�,” என்�
ஷாபாஸ்காைன அப்�றம் தள்ளிய அந்தப்பலாட்�யனான வாலிபன் ெசால்லிப்பிற�“

இவள் உன்�ைடய மகளாயி�க்கட்�ம்; ஆனால் என்�ைடய
மைனவியாயி�க்கிறாள். எல்லாப்�க�ம் அல்லாஹ்�க்ேக; ஆண்டவன்
நா�வானாயின் அதிசீக்கிரம் இவள் என்�ைடய �ழந்ைதக்�த்
தாயாய்வி�வாள்,” என்� �றி ��த்தான்.

அவ்வாலிபன் இவ்வா� ��வதற்� �ன்னேர ஜுைபதாவின் கண்களினின்�ம்
ெவளியான காதல் ேதாற்றத்ைதக் ெகாண்�ம், �கத்தில் ேதான்றிய மடம்,
நாணத்ைதக் ெகாண்�ம் ஷாபாஸ்கான் தன்�ைடய �மாரியின் மனப்பாங்�
இன்னெதன்பைத ஒ�வா� �கித்�க்ெகாண்டான்.

“ஏதிலார்ேபாலப்ெபா�ேநாக்�ேநாக்�தல்,

காதலார்கண்ேண�ள”என்�ம்நீதியின்ப��ம்,
“யாேனாக்கின்நிலேநாக்�ம்ேநாக்காக்கால்,

தாேனாக்கிெமல்லந�ம்”

என்�ம் நீதியின் ப��ம் அக்�மர�ம் தன்�மாரி�ம் நடந்� ெகாண்ட
விதத்திலி�ந்� ஜமீன்தார் ஜுைபதாவின் உள்ளக்க�த்ைத உய்த்�ணர்ந்�
ெகாண்டான். ஆயி�ம் அந்தக்கா�லி வாலிபன் தன்�ைடய உள்ெளண்ணத்ைதப்
பகிரங்கமாக ெவளிப்ப�த்திவிட்டதனால் இ�ேயாைச ேகட்ட சர்ப்பேம ேபால்
ஷாபாஸ்கான் திக்பிரைம ெகாண்� மயங்கிவிட்டான். உடேன தன்�ைடய
கி�கி�க்கின்ற மண்ைடையக் ைககளினால் பி�த்�க்ெகாண்�, “ஏஆண்டவேன!

ஜமீன்தார் ஷாபாஸ்கானின் மகள் ஒ� கஞ்ஜாரின் மைனவியாக�ம்
ஆகேநரிட்டேத!” என்� ����த்தான்.

‘கஞ்ஜார்’ என்�ம் ெசால்ைலக் ேகட்ட�டன் எல்லாக்கா�லிகளின் கண்க�ம்
அனல்ேபால் ப�க்கச்சிவந்தன. மீண்�ெமா��ைற அவர்கள் தங்க�ைடய
கத்திகைள�ம் கட்டாரிகைள�ம் அவ்வவற்றின் உைறகளினின்�ம் கழற்றினார்கள்.

ஆனால் அைதக்கண்� ஷாபாஸ்கான் திகில் ெகாள்ள�மில்ைல; அல்ல� சண்ைட
ெசய்வதற்� இணங்க�மில்ைல. தன்�ைடய மனவ�த்தத்தினால் ஏேதா
ெசால்லத்தகாதைதச் ெசால்லிவிட்டதனால் தான் வ�ந்�வதாக�ம் �றினான்.



ஷீரீனின் தந்ைதயாகிய அந்தக்கா�லித்தைலவனிடம், “ேசாதர! ஆண்டவ�ைடய
நாட்டம்ேபால் நிைறேவறிவிட்ட�. இனிேய�ம் நாம் நட்�டன் இ�ந்� வ�ேவாம்.
நமக்�ள் சம்பந்தம் ஏற்பட்� விட்ட�. உன்�ைடய மகன் என்�ைடய
ம�கனாக�ம், என்�ைடய ஆஸ்திக்� வாரிஸாக�மி�க்கட்�ம், நீ�ம்,
உன்�ைடய நண்பர்க�ம், �ட்டத்தார்க�ம் என்�ைடய உறவினராயி�ங்கள்,

என்�ைடய ஆஸ்தி ���ம் இனிேமல் உங்க�ைடயேத,” என்� சமாதானங்
�றினான்.

அைதக்ேகட்ட�டன் அந்தக்கா�லிக் கிழவன், “இனிேமல் எனக்�ச்
ெசாந்தமாயில்லாத என்�ைடய �மாரிையத் தி��னவனாயி�க்�ம் உன் மீ�
நாங்கள் இரக்கங்ெகாண்� இப்ெபா�� நம்பிக்ைக ைவத்தேபாதி�ம்
ஆகாயெவளியில் எேதச்ைசயாய்த் திரி�ம் என்�ைடய �மாரனின் �ேயச்ைசைய
அதிகாரெமன்�ம் ஐ�வரியெமன்�ம் நீ நிைனத்�க் ெகாண்��க்கின்ற
உன்�ைடய அ�ைமத்தனத்தினிடத்திலா விற்�விடப் ேபாகிேறாெமன்�
நிைனக்கிறாய்? உன்�ைடய ஜில்லாவில் உனக்�ச் ெசாந்தமான அேனகம் ஏக்கர்
நிலமி�ந்த ேபாதி�ம் நாங்கள் அவற்றிற்� அ�ைமயாக மாட்ேடாம்.
ஆண்டவன�ளால் அவ�ைடய உலகமான� உன்�ைடய ெபரிய எஸ்ட்ேடட்ைடக்
காட்��ம் அதிக விசால�ள்ளதாயி�க்கிற�. எங்க�ைடய பாரசீகப் பழெமாழி
��வேதேபால் என்�ைடய காலான� ெநாண்�யாயில்ைல,”என்� ஒேர ��பாகக்
�றிவிட்டான்.

என்ன ெசால்லி�ம் அந்தக்கா�லிகள் ேகளாததனால் ஷாபாஸ்கான் �ரட்�ப்
பி�வாதங்ெகாண்� தன்�ைடய �திைரயின் ேஜணத்தில் ஒளித்� ைவத்தி�ந்த
பிஸ்ட்ேடாைல எ�த்� அக்கிழவைன ேநாக்கிச் �ட எத்தனித்தான். உடேன
ஜமீன்தாரின் ெசய்ைகையக் �ர்ைமயாக ேநாக்கிக் ெகாண்��ந்த ஜுைபதாவின்
காதலன், “ஏைகயாலாற்ற மாட்டாத மடயா! உன்�ைடய �ட்டாள்தனத்ைத
நி�த்�!” என்� ெசால்லி ஷாபாஸ்கானின் பிஸ்ட்ேடாைல�ம் ைகைய�ம் ேசர்த்�ப்
பி�த்�க் ெகாண்டான். பலாட்�யனான அந்த வாலிபனின் பி�யினின்�ம்
திமிறிக்ெகாண்� ஷாபாஸ்கானால் ஒன்�ம் ெசய்யக்�டவில்ைல. ஆனால்
கான்சாஹிபின் ைகயிலி�ந்த ரிவால்வைரப் பி�ங்கிக்ெகாண்� அந்தக்
கட்டழ�ள்ள காைளப் ப�வத்தான் �றத் ெதாடங்கினான்:

“நீ இவ்வா� �ஷ்டத்தனத்தில் இறங்கியதனால் உன்�ைடய உயிரான�
இப்ெபா�� எங்க�ைடய ைகயிலி�க்கிற�. ஆனால் ஷீரீன் என்�ம் என்�ைடய



காதலியாகிய உன்�ைடய ஜுைபதாவின் நிமித்தம் இன்� உனக்�
உயிர்ப்பிச்ைசயளிக்கிேறன். அேட �ட்டாள்! உன்�ைடய �மாரிைய அவ�ைடய
வி�ப்பத்�க்� மாற்றமாக நாங்கள் பலாத்காரமாக இ�த்திக்
ெகாண்��க்கிேறாெமன்� நீ �டத்தனமாய் எண்�கிறாற் ேபால் இ�க்கிற�. நீ
என்�ைடய தங்ைகைய அவ�ைடய வி�ப்பத்�க்� மாற்றமாக உன்�ைடய
மாளிைகெயன்�ம் சிைறக்�டத்தில் மடக்கி ைவத்தி�ப்பேத ேபால் நாங்கள்
உன்�ைடய �ழந்ைதையப் பலவந்தமாகப் பி�த்�ைவத்தில்ைல. இப்ெபா�ேத
உன்�டன் ேபாக அவ�க்� விைடெகா�க்கிேறன், உன்மீ� அவ�க்�ப்
பிரியமி�ந்தால் உன்�டன் வ�வாள், ஆனால் என்மீ� அவ�க்�க் காதலி�ந்தால்
என்ைன விட்� நகரமாட்டாள். என்பால் அவ�க்கி�ந்� வ�ம் காதற்ெப�க்கில்
எனக்ெகான்�ம் சந்ேதகமில்ைல.உன்�ைடய மனத்�யரத்ைதப் பின்�ம்
அதிகப்ப�த்�ம் ெபா�ட்� அவள் தன்�ைடய காதல�ம் நாய�மாகிய என்
பின்ேன வரப்ேபாகிறாள் பார்!”

இவ்வா� ெசால்லிவிட்� அவ்வாலிபன் ஆண்பறைவயான� தன்�ைடய
ெபண்பறைவையக் �வியைழக்�ம் சமிக்ைஞ ேபான்ற ஒ� கா�லிக்
காதற்கண்ணிைய மி��வான ெதானியில் பா�க்ெகாண்� ெமல்ல ெமல்ல நடந்�
ெசன்றான். �தன்�தலில் ஜுைபதாவின் நிைலைமயான� ஒ�விதமான
தீர்மானத்திற்�ம் வராமல் தயங்கிக் ெகாண்��ந்தாற்ேபால் காணப்பட்ட�. அவள்
என்ன ெசய்யப்ேபாகிறாெளன்� எல்ேலா�ம் அக்கன்னிைகயின் மீேத
கண்ேணாட்டமிட்�க் ெகாண்��ந்தனர். ஆனால் அவ�ைடய காதலன் இ�பத
�ரம் ெசல்��ன் ஜுைபதா அவைனப்பின் ெதாடர்ந்� அ�ெய�த்� ைவத்தாள்.

�தலில் ெமல்லெமல்லச் ெசல்லத் ெதாடங்கினாள். மாந்ேதாப்பின்
எல்ைலையக்கடக்� �ன் தன்�ைடய �கத்ைதத் தி�ப்பி ஷாபாஸ்காைன�ம்
ஜய்த்�ன்பீபிைய�ம் பரிந்� ேநாக்கினாள்; தந்ைதெயன்�ம் பாசத்ைத�ம்
விட்�க்காதல�டன் கலந்� பின்பற்றிச் ெசன்றனேளெயன்�ம் அடங்காக்
ேகாபத்தினால் அந்த ஜமீன்தார் ஆத்திரங்ெகாண்ட ேபாதி�ம், மாந்ேதாப்பின்
ேகா�யில் நின்�மிக்க இரக்கத்�டன் தி�ம்பிப்பார்த்த மகளின் ேதாற்றத்ைதக்
கண்� கான்சாஹிபின் ேகாபாக்கினி ���ம் �ன்றிப் ேபாய் விட்ட�. தன்�ைடய
கஷ்ட காலத்தின் ெகா�ைமேயயல்லா� கன்னிைக ஜுைபதாவின் மீ�
க�கத்தைன�ம் �ற்றமில்ைலெயனக் கண்� ெகாண்டான்.

ஆயி�ம் அவ�ைடய பரிந்� ேநாக்�ந் தன்ைமையக் கண்ட ேபா�, ஒ�
பக்கத்தில் தந்ைதயின் பாசத்தா�ம் மற்ெறா� பக்கத்தில் கா�லியின் காதலா�ம்
ஈர்க்கப்பட்�, “ெபான் ேபா�ம் கள்ளிப் ெபாரிபறக்�ம் கானலிேல என்ேபைத
ெசல்லற்கிையந்தனேள” என்�மா ேபால் காதலின் பிைணப்பால்
கட்�ண்��க்கப்பட்�த் தன்ைனயறியாமேல தள்ளிக் ெகாண்� ேபாகப்ப�வைதக்



கண்டான். மரணத்தின் அ�வ�ப்பான �யரச் ெசய்திைய மைறக்�ம் ெபா�ட்�த்
தன்�ைடய �மாரியின் பிேரதத்தின் �ழியின் மீ� பதிற்றாண்�க�க்� �ன்
ெவண்சலைவக் கற்கைள நி�த்தி அழகிய ஞாபகச் சின்னத்ைதக் கட்�ய
காலத்தில் மரணெமன்ப� பணக்காரர் ஏைழ, சிறிேயார் ெபரிேயார் என்�ம்
ேவற்�ைமயில்லாமல் எல்ேலாைர�ம் சமன் ெசய்யக் ��ய நிரவற் க�விெயன்�
ஒ� ேபா�ம் ஷாபாஸ்கான் நிைனத்தனனில்ைல.

“தவத்�ைற மாக்கள் மிகப்ெப�ஞ் ெசல்வர்

ஈற்றிளம் ெபண்�ர் ஆற்றாப் பாலகர்

�திேயா ெரன்னான் இைளேயா ெரன்னான்

ெகா�ந் ெதாழிலாளன் ெகான்றனன் �விப்பவிவ்

அழல்வாய்ச் �டைல தின்னக் கண்�ம்

கழிெப�ஞ் ெசல்வக் கள்ளாட்டயர்ந்�

மிக்க நல்லறம் வி�ம்பா� வா�ம்

மக்களிற் சிறந்த மடேவா �ண்ேடா?” (மணிேமகைல)

இப்ெபா�� ஒ� ெபரிய அதிகாரியாயி�ந்த ஜமீன்தாரின் �மாரிெயா�த்தி
தன்�ைடய மனப்�ர்வமான �ய இச்ைசயாகேவ ஒ� ‘கஞ்ஜாரின்’ மீ� ைவத்த
காதலினால் தந்ைதைய�ம் தாயான ெசவிலிைய�ம் விட்� ஏகிவிட்டாள்!

மாந்ேதாப்ைபக் கடந்த�டன் ஜுைபதாவின் ேதாற்ற�ம் மைறந்� விட்ட�.



ஷாபாஸ்கா�ம் தன்�ைடய �திைர மீேதறி இறங்கிய�கத்�டன் வந்த வழிேய
தி�ம்பிச்ெசன்றான்.

ஷாபாஸ்கான் தன்�ைடய மாளிைகக்�த் தி�ம்பி வந்� ஒ� மணி ேநரத்�க்�ள்
அவ்�ர் ���ம் அச்ெசய்தி பரவிற்�. உடேன அவ�ைடய ��பைடக�ம்
ஏவற்காரர்க�ம் �ட்டங் �ட்டமாக வந்� ��மினார்கள். ஜமீன்தாரின் மீ� தாம்
ெகாண்ட அ�தாபத்தினால் வந்� ேசர்ந்தவர் பலர், ஆனால் அந்த ஆச்சரியமான
அற்�தச் ெசய்திையக் ேகட்� அங்� வந்� ��யவர் மிகப்பலர். ஆயி�ம்
ஷாபாஸ்கான் ஒ�வைர�ம் பார்க்க மனமில்லாமல் �க்கேமலீட்டால் ஓர் அைறக்�ள்
��ந்� கதைவத் தாழக்ேகாலிட்�க் ெகாண்டான்; அன்� ���ம்
அவ்வைறக்�ள்ேளேய இ�ந்தான். ஆனால் அவன் �க்கேமலீட்டால் தற்ெகாைல
�ரிந்� ெகாள்ளக்��ெமன்றஞ்சி அங்கி�ந்ேதார் அஸ்தமித்த�டன் அவ்வைறயின்
கதைவ உைடத்�ப் பிளக்க எத்தனித்தனர்; உடேன ஷாபாஸ்கான் தாழ்ப்பாைளத்
திறந்� ெகாண்� ெவளியில் வந்தான்.

அ�தாபங் ெகாண்டவர்கெளல்ேலா�ம் அதிக ஆச்சரியங்ெகாண்� அவைனேய
தன்�ைடய கைதையப் பற்றிச் ெசால்�ம்ப� ேவண்�க் ெகாண்டார்கள். ஆனால்
இ�தியில் பலர் இக்கைதைய நம்ப��யாெதன்� வாதிக்கத் ெதாடங்கினார்கள்.

அங்� வந்� ேசர்ந்தி�ந்த வேயாதிகரான ஹக்கீம் சாஹி�ம் ஜுைபதா இறந்�
விட்ட� வாஸ்தவந்தாெனன்� �றினார்.

“ெசாகராத், பலாத்�ன், அரிஸ்ெதாதீல், ஹிபாகிராத்தீஸ், ஜய்லான் �தலிய
எல்லா�னானி �ைறகைளக் ெகாண்�ம், அைவெயல்லாவற்ைறக் காட்��ம்
என்�ைடய ெஷய்கின் இரகசியமான உபேதச �ைறகைளக் ெகாண்�ம்
ஜுைபதாைவ அன்� பத்� வ�ஷங்க�க்� �ன் நான் நன்றாகச் ேசாதித்ேதன்.

அடக்கஞ் ெசய்வதற்� �ன் பல மணி ேநரங்க�க்� �ன்னேர அப்ெபண்ணின்
அங்க ���ம் உயிரற்ற சலைவக்கல்ேல ேபால் ஜில்லிட்� நீர்த்�ப் ேபாயி�ந்த�.

நான் ெசால்வ� ெபாய்யாயின் என்�ைடய ஹக்கீம் தனத்ைதேய விட்�
வி�கிேறன்,” என்� அந்த ஹக்கீம் சாஹிப், ஷாபாஸ்கானின் �மாரிையப்
பிைழக்கச் ெசய்ய ��யாமற் ேபாய் விட்ட பின்னர் அந்த ஜமீன்தாரின் மனத்தில்
இந்தஹக்கீைமப் பற்றி ஏேதா நல்ெலண்ணம் இன்�ம் எஞ்சியி�ப்பேத ேபால்,

அதிக வீரப்பிரதாபத்�டன் சபதங் �றினார்.



இைதக் ேகட்ட�டன் அங்ேக ��யி�ந்த எல்ேலா�ம் இறந்� ேபான ஜுைபதா
பின்ேன பிைழத் தி�ப்ப� ��யாெதன்� ஒேர பி�வாதமாகப் ேபசத் ெதாடங்கினர்.
ஷாபாஸ்கா�டன் மாந்ேதாப்�க்�ச் ெசன்� அங்ேக நடந்தவற்ைற ேநரில் கண்�
வந்த ஒ� சிலைரத் தவிர்த்� மற்ைறேயாெரல்லாம் அவ்வற்�தத்ைத ம�த்�
வந்தனர்.

இவ்வா� ஒ�வேராெடா�வர் வாதா�க் ெகாண்��ந்ததனால் அவ்�ர் ���ம்
ெப�ங்�ச்சல் பரவி விட்ட�. ஊர் வாைய �ட உைல �� இல்ைலெயன்பேத ேபால்
�ற்�ப் பக்கங்களிலி�ந்த ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் திரள்திரளாக அங்ேக
வந்� ��னர். எல்ேலா�ம் ேசர்ந்� ஏகமாக வாதித்ததனால் இ�தியில்
ஜுைபதாவின் சவக்�ழிையத் ேதாண்�ப் பார்ப்பேத சரிெயன்� தீர்மானித்தார்கள்.

இதற்� ஷாபாஸ்கா�ம் அைரமனத்�டன் அ�மதி ெகா�த்தான். உடேன
எல்ேலா�ம் அந்தச் சவக்�ழியின் சலைவக்கல் சின்னத்த�கிற் ெசன்� பத்�ப்
பன்னிரண்� பலாட்�ய�ள்ள ேவைலக்காரர்கைள ஏவினார்கள்.

அன்றிர� ந�ச்சாம �தல் நா� மணி ேநரம் வைரயில் அத்ெதாழிலாளிகள்
பன்னி�வ�ம் அதிகசிரமத்�டன் ேவைல பார்த்� வந்தார்கள். பாட்�க்�ம்
ெபா��க்�ம் சரியாயி�ந்த�. அவர்க�ம் அப்பிேரதக் �ழிையத் திறந்�
ைவத்தார்கள். அப்ெபா�� தான் கிழக்� ெவ�த்� உ�க்�லங்க�ம்
ஒவ்ெவான்றாய் மைறந்� வந்தன. உதயகிரியின் அப்�றத்தில் ஆழத்திலி�ந்த
அ�ேணாதயத்தின் �தல் ஒளியான� சிறி� சிறிதாக வீசிக் ெகாண்��ந்த�.

ெவளிச்சேமா மங்கலாயி�ந்த�. �ைத�ழிேயா வாய் திறந்� காட்�ற்�. அதற்�ள்
என்ன காணப்பட்ட�?

சவக்�ழியின் உட்�றெமல்லாம் வ�வ�ப்பா�ம் மிகப் பளபளப்பா�ம் �தியேதார்
கல்லைறேய ேபால் காணப்பட்ட�. ஷாபாஸ்கான் எட்�ப் பார்த்தான். உள்ேள
ஒன்�மில்ைல! உடேன பிரமித்தான். ெப��ச்ெசறிந்தான். நின்றான்.

நிைல�ைலந்தான். ெவறிெகாண்டான். வீழ்ந்திறந்தான். ம�நாட் காைலயில்
ஷாபாஸ்காைன அச்சவக்�ழியி�ள்ேளேய ைவத்� எல்ேலா�ம் ேசர்ந்� நல்லடக்கம்
ெசய்� விட்டனர்.

 



 

அ�சீர்வி�த்தம்

வ�க்�ம் �னித மைமந்�வ�

வ�ப்பாய்ப் �திதாய் ெவ�ைமெய�ம்

ப�க்�த் திறந்த சவக்�ழிையப்

பக� மிரண்ேடார் வினா�வைர

��க்� மனத்தான் ஷாபாஸ்கான்

��க்ெகன் ெறட்�ப் பார்த்�டன்வீழ்ந்

ெதா�க்க �ற்றான் பின்பதன்கண்

உடலம் �ைதக்கப் பட்டாேன.

 



Notes

[←1 ] 

“நீம்�ல்லாகத்ெர ஈமான்; நீம் ஹக்கீம் கத்ெரஜான்” என்பேதார் உ��ப்பழெமாழி. அைர ஆலிமால் ஈமா�க்� ேமாசம்

வந்�வி�ெமன்�ம், ஆனால் அைர ைவத்தியனால் உயி�க்ேக ேமாசம் வந்� வி�ெமன்�ம் இதற்�த் தாத்பரியங் ெகாள்வர்.

ஈமான் ேபாய்விட்டா�ம் அைதப் ��ப்பித்�க் ெகாள்ளலாம். உயிர் ேபாய் வி�மாயின் ஒன்�ம் ெசய்வ� ��யா�.

வழக்கம்ேபால்அைர ைவத்தியனால் உயிர் ேபாக ேவண்�யி�க்க, ஈமாைன மட்�ம் ேபாக்க�க்கக்��ய சாமர்த்திய�ள்ள

அைரஆலிமால் இப்ெபா�� உயி�க்ேக அபாயம் வந்�விட்டெதன்� ஹக்கீம் சாஹிப் �றினார். 
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